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 טלאהניא

 1921 -- 1890 קָאטסילַאיב .א

 א א א א א א א = המדקה

 רוסי רעד
 ,,,11::515 ,4555 , ,:66:::4,:4::45:,:44::45:55:54. םיה יד ,1

 הי עא ,,,444::4:,::::4:41:::........... יוליע רעקָאטסילַאיב רעד ,2

 טעטש. יי ךורברעביא רעד 2

 טנעװ יד

 ,225515511 "ףלעקנַאי רעניילק , רעד טרעוו *יוליע רעקָאטסילַאיב; ןופ 4
 אי .......י.....יי. םׁשה שודיק ןוא ףמַאק ןופ השודק 5
 גע עט טיטל גייטשפיוא-רוטלוק ןשידיי ןטימ 6

 ,4 , ,,......י..ייייייייייייייי- םיִרׂש עשירעביירש עטשרע יד ?
 6ס,,ׂ,ׂ,ׂ,,,,,55525 טַאּפ-דימש הקבר 8

 ןינב רעד
 עט א עיצַאּפוקָא רעשטייד רעטנוא 9
 הי עי לוש רעשידיי רעד ןופ ןרָאי-תישארב יד ,0

 העט עי שי ןטעברַא עיינ ,ןטניוװ עיינ ,ןטייצ עיינ ,1
 4 ,................... .רענליוו ,יא טרעוו טַאּפ בקעי ןופ ,2

 עט עא רעדניק ןגעוו ןוא רעדניק רַאפ רעביירש ַא 8

 1921 -- 1939 עשרַאו .ב

 "אשיצ

 2 עא פעט ט רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד ,4

 -קעס -- רענליוו .י :גנוגעװַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןופ שארב .8
 55:5111115116 עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטער

 הע עט עא לוש רעד ןופ טסייג ןרַאפ ףמַאק ןיא 6
 א יי 1990 ןיא עקירעמַא ןייק תוחילש-אשיצ עטשרע יד .7



 טלַאהניא

 "רנוב

 100: ,,,,,4,24555555555555515515511151211211 "דנוב; ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ,8

 200 הר טעם, א לגנַארעג ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ,9

 909 ... = הע עא עניטסעלַאּפ ןייק עזייר יד .0
 קו  ע טעםעםע עעעע ע א הליהק רעד ןיא ,

 2120 ,,,.,:::425556555555:55555675554455:65454557611:11151551 .... טנָארפ-רוטלוק ןפיוא ,9
 919 ........ "ףיקס; דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ רעד ,8

 1939 -- 1921 : ןטפירש

 230 הם עא טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ --- לגנַארעג ןיא ,4
 280 ,,,..111141:::::555:55545565555552:545277544455:54455:::24,55 ןבעל ןופ רעקיטשכורב .5
 2840 ,,,,,,:55:65557655572547762557:65557:45555:4151:4154:::4245 רוטַארעטיל ןוא רוטלוק .6
 224000 ,.2555555555555527515555:::1 קל ל קל. קיל ל לי קנ לייק א קלי ייא זי "גנוטייצסקלָאפ עניילק,} ,7
 2 עט עט עט עט עם טא עא ווירב-עזייר ,8
 2/844 ,.::11555::151:1::4454:555:55576555:65555:655575547765447765:577:45516 "םיוטשנעמַאזוצ,} .9
 206 עי "דנַאל םענעדלָאג ןיאע 0
 2508 ,,,.,,1515141451::55555:545556545557:455:6245556555552611::55 עיגָאלירט עשידנוב יד ,1
 9471 ,,,:,42554:5555576645576225542255545:54545141415 דנַאלסור-ןטַאר רעביא עזייר א ,
 980 ........ *שירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד ןופ םליפ רעד -- *ןָא ןעמוק רימע ,2

 988 ....... , 2155: ,,555555155515ק1111115 ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא 4

 1939 -- 1965 קרָאיוינ ג

 ףליה ןוא גנוטער

 201 העל עא עא , .... תוחילש עשירָאטסיה יד ,5

 207 ,255512515112511::2 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד .6

 2 עא שש עי טעברַא-ףליה רעד ןופ בייהנָא רעד ,7

 יו ק עעעע  ע עע  עעעא עעא עיצקַא-גנוטער עסיורג יד ,8
 329 ,, מ ......... עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה ,9

 2 סע עט א עט עט עא גנוטכינרַאפ עקידנעטשלופ יד ,40

 22 עט עט עא עט טא טנַאװ ענרענייטש יד ,1
 5884 .... וי  עםעאעעעעעט יא ? רעטייוו סָאו ,2

 יובפיואירעדיוז

 4600 ,.,,:.:::4555:55555551655111151 1 ףיוא ךיז טביוה גנַאהרָאפ רעקיטולב רעד 8
 טיט עט עא עע  עע ט ט,., ןלױּפ ןייק עזייר יד .4

 ןצ1



 טלַאהניא

 עט עט עט טי "ףעייפ ןוא שַאג 8

 2 עי "סנוויוא יד ןופ רעדניק עשידייג ןוא "ךענעה, .46

 ,::::555155115 2 עם עט יי רקוב יהיו ברע יהיו ,

 עט עא לארשי תנידמ טימ תופתוש ,8

 ,2555525511116 5 "דנוב; ןופ רעריפנָא רעקרָאי וינ יד טימ תועד יקוליח ,9

 2 עא יא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוא-רעדיוו 0

 טפאשרעריפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי

 יי שא גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעטניה עידעגַארט עשידיי יד 1

 א טפַאשרעריפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןיא ,2

 איי, ,,,,,;2-.- שיט רעלַארטנעצ רעד 2

 1965 -- 1939 :ןטעברַא עשירעלעטשטפירש

 הע עא ןיז-ילכ רעכעלטפַאשלעזעג ַא -- ןעּפ יד 4

 2 עא "ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיווצ, 5
 עט עט טל 2 "האל ןוא םירמע .6
 גט עט "רתסא ןירערעל יד, ,87
 ,.4555:1551114 טי "ףעביירש עשידיי טימ ןסעומש, .8

 2 עא עי "לארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש , 9

 טייצ קינײװ ןבענעג טָאה עטכישעג רער ןופ רעגייז רעד

 א עא החּפשמ רעד ןופ זיירק ןיא 0
 אי "שנייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנחת ,1
 א געוו ןופ ףוס רעד ,2
 ,45445:5555555555511 ,,:,:.::,.ייייייליל לייג יי... ייבי. יייייייייי.ייי.יייי םרָאווכָאנ ,2

 ץדזַו





 המדק ה

 רעביא עכלעוו ןופ ,רָאי קיצעביז ןוא סקעז .1936 -- 0

 ןוא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג טעמדיוועג ןעוועג ןענייז רָאי קיצכעז

 .טייקשירעפעש רעשירעלעטשטפירש

 ןופ גנַאג-סנבעל רעד עכלעוו ןיא ,ןעמַאר-טייצ יד ןענייז סָאד

 .טלעטשעגניירַא זיא טַאּפ בקעי

 -ַאב רעדָא } שיגָאלָאנָארכ ןרעדליש הפוקת יד טָא ןעק ןעמ

 טניימ סָאז .ןטקעֿפסַא ערעדנוזַאב עריא ןיא ךעלטכישעג ןעלדנַאה

 סע .ןטקַאּפ יד ןופ גנולײטרַאֿפ ןוא גנולמַאזפיונוצ ַא לייטנטסערג

 רעטסקיטכיװ רעד רשפא ןלַאּפרַאפ ךעלנייוועג ייברעד רעבָא טרעוו

 סָאװ ,עסַאמ-סקלָאּפ יד ןוא רעריפ יד ,ןשטנעמ הנחמ יד : טנעמעלע

 .ןבעל ןשידיי ןופ גנואיינַאב ערענָאיצולָאװער יד טריפעגכרודַא ןבָאה

 רעד זיא סָאד ןוא -- גנַאגוצ ןטייווצ ַא ןצונ ךיוא ןעמ ןעק

 ןייא ןופ גנַאג-סנבעל םעד ךָאנ טייג ןעמ : ךוב ןקיזָאד ןופ גנַאגוצ

 ; סעצַארּפ ןשירָאטסיה ןקיוָאד םעד ןופ לייט ַא זיא סָאװ ,דיחי

 ןשינעעשעג ןוא ןסעצָארּפ ענעדיישרַאפ יד ױזַא יו ךָאנ טגלָאפ ןעמ

 עקיזָאד יד טקיטלַאטשעג ןוא טסולּפנײאַאב ןבָאה הפוקת רעד ןופ

 ןטייקיטעט ענייז ףיוא טלייצ ןעמ } טעברַא ןייז ןוא טייקכעלנעזרעּפ

 סָאװ ,םעד ןופ רעטסומ ַא יװ ןה ,גָאוטיײב םענעגייא ןייז יװ ןה

 רעייז טיול ןבָאה ,רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה לָאמ טּפָא ,ערעדנַא

 ןעמ טגירק םעד ךרוד ןוא .הפוקת רעבלעז רעד ןיא ןָאטעג סָאמ

 םעד ןופ דליב ןעמיטניא שוריפב לָאמ טּפָא ,ןטסקינייוועניא ןַא

 סָאװ ןסעצָארּפ יד ןופ דליב קידעבעל ןוא קידתמא ןַא ,רוד ןצנַאג

 ןבעל ןיא טקעריד טניימעג ןבָאה ייז סָאװ ןוא ןעמוקעגרַאּפ ןענייז

 ןשידיי ןצנַאג ןופ -- ןיז ןרעטיירב ַא ןיא ןוא עטקילײטַאב יד ןופ

 .קלָאֿפ

 .ל"ז ט ַא פ ב ק עי רעטָאּפ ןיימ ןעוועג זיא שטנעמ ַאזַא

: 
 ןעניד ןענעק וצ ידכ שטנעמ אזא ןבָאה זומ ןטפַאשנגייא ייווצ

 : טייצ ןייז ןופ לגיּפש ַא יוװ

 -כיוו ןיא קיטעט ךעלטּפַאשלעזעג סייררעביא ןָא ןייז זומ רע

 זאו
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 -טכישעג עלַא ךרוד ,הפוקת רעצנַאג רעד ןופ ךשמב סעיציזַאּפ עקיט

 "נע ְךיז יד טימ ןייגטימ שיפַארגָאעג ךיוא זומ רע } ןדָאירעּפ עכעל

 ןכלעוו ןופ ,ןבעל ןשידיי ןופ רָאטקעס םעד ןופ ןרעטנעצ עקידנרעד

 .טנַאטנעזערּפער ַא ןייז ףרַאד רע

 עלַאמיסקַאמ .טייקיטייזליֿפ -- זיא גנידַאב רעטייווצ רעד ןוא

 תודע ןַא ןוא "טסילַאיצעּפס,, ַא רָאנ רע זיא טינַא .טײקיטיײזלַא

 ענערַא רעכעלטּפַאשלעזעג רעטיירב רעד ןופ טינשּפָא ןייא זיולב ןופ

 רעכעלסעלרַאּפ ןייק ןייז טינ רע ןעק ןלייט ערעדנַא יד ןגעוו ןוא --

 .תודע

 ייוצ יד טָא טנעצָארּפ טרעדנוה ףיוא סיוא טלַאה טַאּפ בקעי

 -עג רָאג יד ןופ רענייא שיטקַאפ זיא רע .ןעגנוגנידַאברַאפ ערעווש

 ןַא רַאפ ןרעוו ןבילקעגסיוא טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןשטנעמ עטלייצ

 .גנורעדליש רעכעלטכישעג רענענַאטשרַאפ יױזַא

 טַאהעג רימ ןבָאה לפיוו :טינשּפָא-טייצ םעד לשמל טמענ

 -- רָאי קיצכעז עצנַאג -- גנַאל יױזַא טקריוועג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ

 עקידנריפנָא ןיא ןרָאי יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןוא רעהפיוא ןָא

 !ןטינטּפָא עקיטכיוו רָאג עסיוועג ףיוא ,סעיציזָאֿפ

 ןלעטש רימ ןעוו טריצודער שיטסַארד טרעוו לָאצ עניילק רעייֵז

 -סור ןשירַאצ ןיא טעטױװיטקַא : גניזַאב ןשיפַארגָאעג םעד וצ ךָאנ

 "מוא ןיא רעטעּפש } עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ךָאנרעד ,דנַאל

 זַא ךיילג ןעעז רימ -- עקירעמַא ןיא ףוסל ןוא } ןליוּפ ןקיגנעהפַא

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא רימ ןבָאה ןשטנעמ עכלעזַא

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 .ןלייצוצּפָא טנעה יד ןופ רעגניפ יד ףיוא שממ טַאהעג

 -סור ןשירַאצ ןיא גייטשפיוא ןלענש ןייז ןביוהעגנָא טָאה טַאֿפ

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוא 1905 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא דנַאל

 זיא רע .ןרָאי עשלגניי יד ןיא ךָאנ שממ ןקורד ןעמונעג ךיז טָאה רע

 -1914 ןיא עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד תעב תובישח וצ ןסקַאוװעגסיױא

 רעד ,עשרַאװ ןיא טניואוועג טָאה רע סָאװ רָאי ןצכַא יד ןיא ,8

 רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג ןעוועג רע זיא ,ןליױפ ןופ טָאטשטּפױה

 -ָאק ןלַארטנעצ ןופ דילגטימ ,עיצַאזינַאגרַא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ

 עשידיי עטנעיילעג קרַאטש ,עבושח יד ןופ רענייא ,יידנוב,, ןופ טעטימ

 ןיא ,1939 טניז ןוא ; רענדער-סקלַאֿפ רערעלופָאּפ ַא ,ןטסילַאנרושז

 זא
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 ןשידיי ןופ טייקיטעט רעד ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא ,עקירעמַא

 -לֵא ןופ רעציזרָאֿפ ןוא רעדנירג סלַא טָאה ןוא טעטימָאק-רעטעברַא

 ץַאלּפ ןלַארטנעצ ַא ןעמונרַאפ סערגנַאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעוו

 .ןטייקיטעט-רוטלוק עשידיי יד ןיא

 -יטייזליפ -- גנידַאב ןקיטכיוו ןטייווצ םעד וצ טמוק סע ןעוו

 בקעי ןופ טלַאטשעג רעד ןופ לַאוװסיוא רעד ךיז טקור -- טייק

 ןָא ,ןגָאז ןיוש ןעמ ןעק ַאד .ןפוא ןכעלריטַאנ ַא ףיוא סױרַא טַאֿפ

 .ונימב דיחי ַא ןעוועג רע זיא הביבס ןייז ןיא זַא ,תואמזוג םוש

 ,רערעל ,ןקסע-רוטלוק ,טסילַאיצַאס רעשידיי ,רעוט-רעטעברַא

 ,רעדניק רַאפ רעכיבנרעל ןופ רבחמ ,גָאגַאדעּפ ,ןלוש יד ןופ רענַאיּפ

 ןיא דצ ןייז ןופ רעייטשרַאּפ ,רָאטקעל ןוא רענדער-ןסַאמ ,רעביירש

 "גָאט ןוֿפ רעוט רעשיטקַארּפ ,ןטפַאשרעּפרעק עשידיי ענײמעגלַא יד

 עסיורג ןופ רערעטסיײגַאב ,רענעכיײצנָא-ןגעוו ןוא טעברַא רעכעלגעט

 | ,תונחמ

 -עגסױרַא טרעוװ סָאד יװ ,ןרעוו ןבעגעגוצ ףרַאד םעד וצ ןוא

 זַא ,המישר רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא ןוא ךוב םעד ןיא טכַארב

 עשירעלעטשטפירש ןייז ןזיועגסױרַא טָאה טײײקיטײזלַא ַאזַא טקנוֿפ

 -לָאּפ ןסָאלשעגנײרַא טָאה טייקיטעט עשירעביירש ןייז זַא } ןעפ

 -ַאמַאלקַארּפ ,ןעייסע-רוטַארעטיל ןוא -רוטלוק ,ןעלקיטרַא עשיט

 ןגיוצעג ךיז טָאה ןוא ,עמַארד ןוא ןַאמָאר ,ןטסעפינַאמ ןוא סעיצ

 סָאד .שזַאטרַאֿפער ןכעלקינַארכ-טייצ וצ ןעגנובײרשַאב-עזייר ןופ

 -ַאב וצ לַאװסיױוא ןכעלריטַאנ ַא סלַא ןטַאּפ בקעי טקיטסעּפַאב

 ,ןעגנולדנַאװ יד ,ןעגנַאג יד -- רעדעפ רענעגייא ןייז ךרוד -- ןביירש

 .רוד ןייז ןופ תולּפמ ןוא תונוחצנ יד ,ןֿפַארַא-גרַאב ןוא ןגייטשפיוא יד

 ןעמ .טרעדלישעג שירעּפַאכרַאפ ,קידעבעל טַאֿפ טָאה צלַא סָאד

 סטַאֿפ רדסכ ןצונ ךרוד טייקיטעט יד טָא ןביײרשַאב רעבירעד ןעק

 -- ןוא טלוב סױרַא םעד ךרוד טמוק דליב סָאד .ןעגנוביײרשַאב

 .קידנּפַאכרַאֿפ ןוא םיטניא -- ליטס ןקיטרַאנגיײא סטַאּפ בילוצ

 רעד ןופ דליב ַא ןגירק ךיוא ,ךיז טײײטשרַאפ ,טעוו רעזעל רעד

 טייוו יו ,טימַאב ךיז בָאה ךיא .טַאֿפ בקעי ןופ טייקכעלנעזרעּפ

 ןפורעגנָא ָאד טרעוו טַאּפ בקעי .צנַאטסיד ַא ןטלַאהוצנייא ,ךעלגעמ

 עכעלטפירש ענייז ןצַאשּפָא םייב ןרעוו סע .ןָאזרעּפ רעטירד רעד ןיא

 .קיטירק ייס ,ביול ייס טכַאובעגסױרַא קרעוו

 אז1
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 ןרעלקרעד ןוא געוו םעד ןפיולרַאפ ךיא ליוו ןגעווטסעדנופ

 ןליפעג יד ןופ טסולפניײאַאב ,וויטקעיבוס ןייז טעוו דליב סָאד : ןפָא

 .רעטָאּפ ןייז וצ ןוז ַא ןופ

 ! ןייז טנעקעג טינ טָאה שרעדנַא

 לא

 ןוא ןקעטָאילביב ,םידיחי עלַא ןענעכערסיוא טינ ָאד ןעק ךיא

 -ַאמ םעד ןעלמַאז םייב ןֿפלָאהעג רימ ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא

 .קנַאד ןיימ טמוק עלַא ייז ,לַאירעט

 בקעי ןופ רעדילגטימ יד ןענעכערסיוא ָאד רעבָא זומ ךיא

 ךעלגעמ ןרָאװעג זיא ףליה רעייז טימ סָאװ ,יידנַאפ-עילימַאפ טַאּפ

 טַאֿפ אבויל ןוא לשרעה : ןענייז ייז ,ךוב ןקיזָאד םעד ןבעגוצסיורַא

 יד -- טַאּפ ַאדירפ }טַאּפ בקעי ןופ רעדורב רעד -- ָאטנַארָאט ןופ

 שטיוװָאנַאמלעז לטָאמ ןוא ימענ }טַאּפ בקעי ןופ ןירעטיילגַאב-סנבעל

 הכרב -- ףוסלו } םענעברָאטשרַאפ ןופ םעדייא ןוא רעטכַאט יד --

 .טַאֿפ לאונמע ןוא

 טַאּפ לאונמע

 ןאזז





 איב ןיא לוש עשידיי עטשרע יד
 .(ייר רעטשרעדָאפ רעד ןיא טציז טַאּפ ק ַאטסיל ראי

 ןַאמרעה:טַאּפ עלייב טלעפ סע) סרעטסעווש ןוא

 עדורב סטַאּפ בקעי -- היבצ ןוא ענייש ,לשרעה

 (1912) טַאּפ הקבר ןוא בקעי

 0 יי 4 אקט 7

 א



 .טעברַא:טנַאה ייב סַאלק ריא טימ טַאֿפ הקבר

 .טיוט ריא רַאפ טייצ עצרוק ַא טַאּפ הקבר

 מ ןייז ןופ עיפַארגָאטָאֿפ סטַאּפ בקעי

 רעשידיי רעד ןופ ןַאמטַאר סלַא עטרַאק



 5 לאונמע ןוא (עמע) ימענ רעדני ק עריא טימ ט ַאֿפ הקבר

 .לוש רעשידיי ַא ןיא עיצקעּפסניא-לוש עשטייד ַא

 .טַאפ היבצ -- סקניל ןופ עטשרע יד ,ייר רעטייווצ רעד ןיא
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 דוסי רעד

 םייה יד 1

 ןסַאג עבורח רעקָאטסילַאיב יד רעביא ןעגנַאגעג רעדיוו ןיב ךיא;
 ןכַאמ םיא ףרַאד דיי רענעבילבעג-ןבעל רעדעי סָאװ ,גנַאג ַא זיא סע

 "רַאפ ןיימ סַאג וצ סַאג ןופ גָארט ,טייקידייל רעד ןיא ייג ךיא ,ייג ךיא
 ,סַאג-ןעײלַא רעד וצ לָאמ ַא ךָאנ רימ ןגָארט סיפ יד זיב ,טימעג טמעלק
 סַאגןעײלַא ןסייהעג לָאמַא טָאה סָאװ ,דלעפ טסוּפ ַא רַאפ ייטש ךיא
 ןעגנַאגעג ןיב ךיא עכלעוו רעביא ןגעוו-טלעוו עלַא ןופ ,!טכַא רעמונ

 רעטשרע ןיימ וצ -- לסעג םעד וצ ןרעקמוא קידנעטש ךיז ךיא געלפ
 רעד וצ ,רָאה עצרַאװש ,עגנַאל יד טימ לזייר-עשַאמ עמַאמ ןיימ וצ ,םייה
 סע ואוו ,רעלעק ריא וצ ,לַאטש ריא ןיא טעװעדָאהעג ךיז טָאה סָאװ ,גיצ
 -לעוו רעביא ,תוצמ יד ןוא טכיל יד טימ שיט םוצ ,לּפע יד ןגעלעג ןענייז

 ָאד ךיא ןיב טנייה .טכַאמעג שודיק טָאה ,םולשה וילע ,עטַאט רעד עכ
 ןטימ ןעמַאזוצ ,יינש טימ גרַאב ןטסיוו םעד טָא ,לָאמ ןטצעל םוצ ןיוש
 (* *,..םייוג יד ןעמענוצ ןיוש ןגעמ ,טניוו ןקידיינש

 טנגעזעג שיזיפ לָאמ ןטצעל םוצ טַאּפ בקעי ךיז טָאה רעטרעוו יד טָא טימ

 "סיוא-טעמכ ןדיי ןופ ,רעטרעטשעצ ןייז טימ ןוא םייח רענערָאװעג-בורח ןייז טימ

 .קָאטסילַאיב --- טָאטשמיײה רעטקידיילעג

 רעבָא רע זיא תונורכז ענייז טימ ןוא ןליפעג ענייז טימ ,ץרַאה ןייז טימ

 ענייז עלַא ףיוא ןעגנַאגעגטימ םיא טימ ןענייז ייז .קעװַא טינ לָאמ ןייק ייז ןופ

 ןגעלפ ןוא ליומ ןייז ןופ טדערעגסױרַא רעהפיוא ןָא ןבָאה ייז ,ןעגנורעדנַאוװ

 ןייז ןעמונעג רע טָאה לַאװק-החּפשמ ןופ .ןעּפ ןייז רעטנוא ןופ ןעמיװשסױרַא

 םעד -- ןרעטלע ענייז ןופ .עיצַאטלַאזקע ןייז ,םזילַאטנעמיטנעס ןייז ,סָאטַאּפ

 -יילק יד ןופ אקווד גנוצַאשּפָא עכיוה יד ,טייקכעלשטנעמ רַאפ ליפעג םעד ,ןוחטב

 .םיבוט-םישעמ ערַאבקרעמַאבמוא ,ענ

 ןיא ,קרָאיינ ןיא ,עשרַאװ ןיא ענובירט רעד ףיוא ןייטש טגעלפ רע ןעוו

 ,108 טייז ,1946 ,"רעייפ ןוא שֵא, (*
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 םייה יד

 -לַאװ א תעב ףיוה ןטימ ןיא לשיט ַא ףיוא ,ןרובלעמ ןיא ןוא סערייא סָאנעוב

 יד ןיא טיונ ערעטיב יד ןרעדליש טגעלפ ןוא ,קסירב רעדָא ןילבול ןיא גניטימ

 "ייא ןייז ןגעוו טדערעג רע טָאה -- עסַאמ-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעמייה

 יד ןעוװעג זיא רעדניק טכַא עריא ןזיּפשַאב סָאװ ,לזייר-עשַאמ עמַאמ רענעג

 ןעו ,טכענ עזָאלּפָאלש ןוא געט עטעװערָאהרַאפ עריא ןופ גרָאז עקידנעטש

 זיא --- ןַאמ-סטעברַא ןשידיי ןופ עינַאװערָאה רערעווש רעד ןגעוו ןדער טגעלפ רע

 רעד טימ ,רעכעלב רעד עקסָאנ עטַאט רענעגייא ןייז ןענַאטשעג ןגיוא ענייז רַאפ

 -ָאדָאװ; ןופ ךַאד ןפיוא ןציה עסיורג יד ןיא טכירק רע יו ,דרָאב רעסייוו-לעג

 ,ןכעלב עקיד יד ןיא סעקעוושט טּפַאלק ןוא עקוװָאקילשַאװ ןיא לדָאװָארּפ

 ןוא םלוע םוצ ןקערטשסיוא ייז ,טנעה יד ןעמענרעדנַאנופ טגעלפ רע ןעוו

 { ןפור ייז וצ

 "...!עניײמ רעטסעווש !עניימ רעדירב,

 יד ןוא רעדירב ריפ יד ,החּפשמ ענעגייא ןייז טרעטַאלפעג טימעג ןייז ןיא טָאה

 ,ןביולג טימ ,םזילַאעדיא טימ ןענייז סָאװ ,טַאּפ החּפשמ רעד ןופ רעטסעווש ריפ

 ,ןשטנעמ םוצ עביל יד ךיז ןיא קידנגָארט ,ןגעוו ענעדיישרַאפ טכַא ףיוא ןעגנַאגעג

 רעד ןיא ךיז ןיא טּפַאזעגניא ןבָאה ייז סָאװ ,ןטייווצ ַא ןפלעה וצ טייקטיירג יד

 ,שיט סעמַאמ-עטַאט ייב םייה רעמערָא

 טימעג ןייז ןסָאגעגסיױא "גנוטייצ-סקלָאפ, רעשידנוב רעד ןיא טָאה רע ןעוו

 -סעווש ַא וצ ווירב; עקידנענערב םַאלפ ןרענָאיצולָאװער טימ ןוא עמיטניא ןיא

 ןוא ענייש ,היבצ רעטסעווש ענעגייא ענייז וצ ווירב ןעוועג סע ןענייז --- *רעט

 ,עלייב

 -ב
 טימַאב ךיז טַאּפ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 -לעז רעד טמַאטש ארבס ןייא טיול .החּפשמ ןייז ןופ םישרוש יד ןעניפעגוצסיוא

 -עג ,"בוט סנרּפ" תובית-ישאר יד ןופ *טַאּפ? ןעמָאנ-ןעילימַאפ רעשידיי רענעט

 ,טַאּפ עילימַאפ עשירחוס-שיריבג עטסוי עטייווצ ַא קָאטסילַאיב ןיא עקַאט ןעוו

 ןייז רַאפ *בוט סנרּפ; ןעמָאנ םעד רעבָא .להק ןשידיי ןיא טסנרּפעג ךיז טָאה סָאװ

 -רעטעּפש יד ןיא ןרעבָארעד ןײלַא טפרַאדעג טַאּפ בקעי טָאה החּפשמ רענעגייא

 | .ןרָאי עקיד

 טמַאטש ("רעכעלב רעד עקסָאנ; ןפורעג םיא ןבָאה עלַא) הירא-ןתנ רעטָאפ רעד

 ,םותי ַא ןרָאװעג ירפ זיא רע ,לטעטש:רעברַאג ןטנַאקַאב םעד ,קינירק םורַא ןופ

 ןטרָאד ןופ זיא ןוא יירעכעלב טנרעלעגסיוא (עקנירק) קינירק ןיא ךיז טָאה רע

 רע טָאה ןטרָאד  ,קָאטסילַאיב טָאטש-קירבַאפ רעדנסקַאוװ-לענש רעד ןיא קעװַא
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 יד ןופ ןעוועג זיא עטַאט סנעמעוו ,ןַאמלוטש לזיײר-עשַאמ טימ טַאהעג הנותח

 -ליטסקעט ַא ןיא טעברַאעג ןיוש טָאה לזײר-עשַאמ ,רעבעו עשידיי עטשרע

 ןייא ןופ םעדעפ יד ןפינקפיונוצ ,ןדניבפיונוצ טגעלפ ,"עקרעלענש; סלַא קירבַאפ

 | ,רעטייווצ רעד טימ "עטעק;

 עקידרעמוז יד ןיא רקיע רעד טַאהעג רעכעלב רעד עקסָאנ טָאה טעברַא

 רעדָא םענייא ןליּפַא טַאהעג ,"רעטסיימ, רעצנַאג ַא ןעוועג רע זיא ןַאד ,םישדח

 ןגייל ןוא ץיה רעד ףיוא ןעלגערּפ ךיז רע טגעלפ געט עצנַאג ,ןלעזעג עכעלטע

 ןעוו ,ןכעלב עקידנעילג יד ןטכיררַאפ רעדָא רעזייה יד ףיוא רעכעד ענעכעלב

 ַא זיולב ןרעיוד טגעלפ טעברַא יד רעבָא .ןענירכרודַא ןעמענ טגעלפ ךַאד רעד

 ףיוה ןפיוא לטַאטשרַאװ ַא טַאהעג רע טָאה םישדח:רעטניוו יד ףיוא .םישדח רָאּפ

 ,*עשטָאבַאר, ןעמָאנ ןקידנגנילק-ןייש םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,בוטש ןייז ייב

 ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,לרדח רעטצניפ בורח ,ןיילק ַא אקווד סע זיא ןעוועג

 יו םערָאװ .קידייל ןעוועג לָאמ עלַא טעמכ זיא סָאװ ןוא םירישכמ עטלַא רָאּפ ַא

 ַא ןטכיררַאפ טפרַאדעג סַאג-סרעגנַא רעניילק רעד ףיוא תונכש יד ןבָאה טפָא

 ?לדנעפ ַא "ןסייווסיוא; רעדָא ּפָאט םענרעּפוק ןקידרעכעל

 ןעוו לעיצעּפס ,בוטשיטַאּפ רעד ןיא טשרעהעג לָאמטּפָא תוקחד עקַאט טָאה

 ריפ ,רעדניק טכַא יד ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןרעוו ןריובעג ןעמונעג ןבָאה סע

 ןוא עלייב ,היבצ ,ענייש ,לקנַאי ,עּפיל ,עוואלס ,למהרבא :רעטכעט ריפ ןוא ןיז

 .לשרעה

 -סױרַא לזיײר-עשַאמ עמַאמ יד טגעלפ ןרעדנַא םעד ןוא טעּפמיק ןייא ןשיווצ

 ערעצרוק טימ) ןירעטעברַא-קירבַאפ ַא ןבילברַאפ זיא יז .הנויח טימ ןפלעה

 ,1924 זיב (ןסייררעביא ערעגנעל רעדָא

 ןיוש --- טנייה ןרַאפ תוגאד ,עינַאװערָאה רערעווש ןופ םייה ַא ןעוועג זיא'ס

 -לכ-ףוס טָאה עקסָאנ .סוסקול ַא ןעוועג זיא שובלמ ַא ,ןגרָאמ ןגעוו טדערעגּפָא

 טכַא רעמונ סַאג סרעגנַא ףיוא זיוה ןרעצליה ַא החּפשמ ןייז רַאפ טפיוקעג ףוס

 ןפורעגנָא רעזייה ףניפ זיולב ןופ לסעג עניילק סָאד רעטעּפש ןבָאה ןקַאילָאּפ יד)

 ןליפַא רע טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןרַאפ .(סַאג *עוװָאיעלַא, יו שרעדנַא טינ

 רעבָא .ןעגנידרַאפ וצ תוריד טימ -- זיוה טרעיומעג ַא ןטרָאד טיובעגפיוא

 -רעדמוא עקידרדסכ ַא ןרָאװעג סע זיא ,הסנכה ןופ רוקמ ַא ןרעוו וצ טָאטשנא

 טלעג ןייק ןוא -- ?עקעטָאּפיה; רעד ףיוא ןעגנולָאצנײא ןופ טסַאל עכעלגערט

 .ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא ףיורעד

 "שירפ רעד טגעלפ ירפרעדניא .םערָא טעמכ ,טושּפ רעייז ןעמ טָאה ןסעגעג

 ןופ ייט ןעקנירטוצ טגעלפ ןעמ ןוא גנירעה עלעקיטש ַא ,טיורב קיטש ַא ןייז קיט
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 םייה יד

 ןפיוא לַאטש ןיא .ןוויוא ןיא טמערַאװעג קידנעטש ךיז טָאה סָאװ ,"עקנוב; רעד
 וצ הלוגס ַא ןעוועג זיא ךלימנגיצ יד .עזָאק ַא טעװָאכעג גנַאלנרָאי ךיז טָאה ףיוה

 ןוא -- האופרל ןעקנירט סע ןגעלפ ךעלקינייא ןוא רעדניק עקנַארק יד .טנוזעג

 ,גנַאל ץנַאג ןוא טפָא ץנַאג ןעמ טָאה טקנערקעג

 עלַא .חסּפ ףיוא --- טייצלָאמ-הדועס ַא ןעוועג זיא רָאי ןיא לָאמ ןייא

 ןייק עמַאמ-עטַאט וצ ןרָאפפיונוצ ןַאד ךיז ןגעלפ ךעלקינייא יד טימ רעדניק

 רַאלָאד רָאּפ ַא ןקישנײרַא עדַאנַאק ןופ טגעלפ ןיז יד ןופ רענייא .קָאטסילַאיב

 ...רדס םעד ןענדרָאניא סע ןעמ טגעלפ טלעג םעד טָא רַאפ .חסּפ ףיוא

 ױזַא -- ךעלנייוועג .בוטש עשידיי עכעלנייוועג-טינ-ךעלנייוועג ַא --- ָאזלַא

 -- ךעלנייוועג-טינ ןוא .רעביטש עמערָא עטושּפ ערעדנַא רעטנזיוט רעטרעדנוה יו

 "רַאפ ,עטנרעלעג-טינ ,עטושּפ יד טָא ךעלנייוועג-טינ ןעוועג עקַאט ןענייז ייז לייוו

 טימ סלזײר:עשַאמ ןוא סעקסָאנ עקידנביולג-םורפ ,עקידתומימת ,עטעװערָאה

 םלצ םעד ןטלַאהנייא רַאפ ןוא גָאט ןופ ןטיונ יד טימ לגנַארעג ןשיאָארעה רעייז

 -כעלשטנעמ ענעביוהעג רעבָא עטושּפ יד ,רעפסָאמטַא-החּפשמ ערעטיול יד ,םיקלא

 ,ןרעדנַא םוצ םענייא ןופ טייקטיירג-ףליה ןוא טייק

 רעד ךָאנ ,רעטרעטַאמרַאפ ,רעטביוטשרַאפ ַא ,עקסָאנ טגעלפ קיטיירפ ןדעי

 םיא רַאפ טגעלפ לזײר-עשַאמ סָאװ ,דמעה עסייוו ענייר סָאד ןעמענ ,טעברַא

 עטכייפ יד ,רעטשירפעגּפָא ןַא ןעמוקקירוצ ןוא הווקמ ןיא ןײגקעװַא ,ןטיירגוצ

 תבש .תבש ןייז םינּפ לבקמ ןוא ,טמעקרַאפ ןייפ דרָאב רעסייוו-לעג רעד ןופ רָאה

 רָאנ ,סַאג רעטייווצ רעד ןופ "שרדמ תיב םענירגפ ןיא טינ ןענוװַאד רע טגעלפ

 זיא רענרעל ןייק .שרדמ תיב ןשהכאלמ-לעב םענעגייא םעד ,"םייח תרות; ןיא

 רעקָאטסילַאיב ןטנַאקַאב ןופ רועיש ןופ ןשטייטרַאפ סָאד וליפא .ןעוועג טינ רע

 רעווש ןעמוקנָא םיא טגעלפ ןענװַאד ןכָאנ תבש יקסנישטָאקיט הילדג 'ר רענרעל

 וצ ךיז ןרעהוצ ,םיא ןבעל ןציז וצ טַאהעג ביל רעבָא טָאה רע .ןעמענַאב וצ

 -- ןבעל ַא ךָאד ןכַאמ ייז ןטלַאהעג טינ רע טָאה םידיגמ ןופ .,דייר ענייז

 "רַא ןילַא טסייה סע סָאװ טינ ןסייוו ייז .ערעדנַא ןרסומ ןופ -- ןגָאז רע טגעלפ

 ....סייווש טימ ךיז ןסיגַאב ןיילַא ,ןטעב

 -סירעטקַארַאכ ַאזַא ןגעוו טלייצרעד גנַאלנרָאי ןעמ טָאה החּפשמ רעד ןיא

 םיא עדַאנַאק ןופ לשרעה ןוז ןייז טָאה לָאמנייא ,גנובעלרעביא רעכעלנייּפ רעשיט

 : ווירב ןיא גָאזנָא ןַא טימ רַאלָאד רָאּפ ַא טקישעגוצ

 !ישילש טימ דבכמ ,עטַאט ,ריד ןיב ךיא --

 ןגעוו ןעמולח טנעקעג רע טָאה ןעוו : רעשל ןיא ןעוועג זיא דיירפ סעקסָאנ

 ?ישילש ַא ןגירק
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 ךיז ןבָאה שרדמה:תיב ןיא םיאבג יד ....עקיטייצירפ ַא ןעוועג זיא דיירפ יד

 זיא'ס ןעוו .ןרַאלָאד עשידַאנַאק ןגָארקעג טָאה רעכעלב רעד עקסָאנ זַא ,טסואוורעד

 .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגיטשעג רדסכ זיירּפ רעד זיא "ישילש; וצ ןעמוקעג

 טָאה רע רעבָא -- טנעקעג טָאה רע יװ גנַאל ױזַא ןענַאטשעגטימ זיא עקסָאנ

 .י.ןעמוקַאב טינ "ישילש; ןייק טָאה רע .ןבעגפיוא טזומעג ףוס-לכ-ףוס

 יד טימ עקַאט -- טָאה רע סָאװ ןפרָאװעגרָאפ ךיז ןוז רעד טָאה גנַאלנרָאי

 ,שפג-תמגע ַאזַא ןטַאט םעד טכַאמעגנָא --- תונווכ עטסעב

 תלימג יד ןעוועג זיא שרדמ-תיב ןשהכאלמילעב ןיא *ץכעוט; עלעיצעפס ןייז

 טגעלפ תונובשח יד וצ ,תמא ,ץרַאה ךס ַא ןבעגעגּפָא ריא טָאה רע ,עסַאק-םידסח

 ןופ הוצמ יד .,סנירעפלעה סלַא רעטכעט עטנרעלעג יד ןפורסיורַא ןפרַאד רע

 ,רעטסקיטכיו רעד רַאפ טכַארטַאב רע טָאה ןקיטפרעדַאבטױנ ַא ןפלעהסיורַא

 ןוא בוח םעד ןלָאצּפָא טינ טגעלפ רעצעמע ןעוו זַא ,ןפערט לָאמניײא טינ טגעלפ

 רענעגיא רעד ןופ ןגיילרעד רע טגעלפ -- ?טמיטשעג; טינ טָאה עסַאק יד

 .עגעשעק

 הבצמ עשירַארעטיל עסיורג ַא ךיוא זיא סָאװ ,"רתסא ןירערעל יד; ךוב ןיא

 טעטעיּפ סיורג טימ ןוא םיטרּפ ךס ַא טימ ,יונעג טַאּפ טרעדליש ,החּפשמ ןייז רַאפ

 "רַאפ טינ ָאד ךיז ןענעק רימ .,("רעכעלב עקבייל, ןטרָאד טסייה סָאװ) ןטָאט ןייז

 וצ -- רוקמ םוצ רענעייל םעד ּפָא ןקיש ןוא גנורעדליש ַאזַא ןבעג וצ ןטסעמ

 ,םיטרּפ ייווצ ןבױהסױרַא זיולב ןליוו רימ .תונורכז ענעגייא סטַאּפ

 ןיא טּפעלשרַאפ טרעוו לשרעה לקיניזימ רעקירָאי-15 רעד ןעוו ,זיא ענייא

 ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,רעדלעוו רעשזעיוװָאלַאיב יד ןיא רעגַאלסטעברַא ןכעלקערש

 עקידרעטעּפש יד רַאפ עיציטעפער עטוג ַא) 1916-1915 ןיא ךָאנ טלעטשעגפיוא

 "ןמרַאפ ןפַאלקש-סטעברַא עשידיי יד ןגעלפ ןטרָאד ,(! ןרעגַאל-עיצַארטנעצנַאק

 ןסָאשרעד -- לָאמַא ןוא רעגנוה ןוא עינַאװערָאה ךרוד טוט םוצ ןרעוו טעשט

 ןעמענּפָארַא ןעמ טגעלפ ןגרָאמירפ ןדעי ,רעטכעוו ןשטייד ןופ ליוק א ןופ ןרעוו

 ,תוחוכ יד ןעגנַאגעגסױא טושּפ :סרעגעלעג יד ןופ ןדיי עטיוט 2

 זיא רופ ַא ןעגניד ףיוא) שזעיוָאלַאיב ןייק סופוצ טזָאלעג עקסָאנ ךיז טָאה

 "עג ,ןעיירעלדיז ,תוינערוּפ ןענַאטשעגסיױא ןטרָאד זיא רע .,(טלעג ןייק ןעוועג טינ

 טנַאה רעד רַאפ ןוא תועינמ עלַא ןעמוקעגייב טָאה רע רעבָא --- ּפעלק ןגָארק

 ןופ םיא ןסירעגסױרַא ,לגניי ןטשלחרַאפ-בלַאה ,ןטרעגנוהרַאפ ןייז טריפעגסיױרַא

 ,(182--181 טייז ,"רתסא ןירערעל ידע) עּפַאל סאנוש םעד

 בױהנָא זיא'ס .ענעצס עטייווצ ַא זיא רעכעלרעפעג ןוא רעשיטַאמַארד ךָאנ

 ןעוועשוב ,(רענלעז עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ יד) *סעקישטרעלַאה,; יד ,9
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 םייה יז

 ץנַאג עסיוועג ַא ייז טימ טַאהעג ,ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יוװ ,טָאה טַאּפ ךיוא

 דרעב ןדיינש --- ןעוועג זיא ןגינעגרַאפ-טּפיױה רעייז .. .גנובעלרעביא עשיטַאמַארד

 ןעגנַאגעג ,לשרעה ןוז ןבלעז םעד ,ףליהעג ןגנוי ןייז טימ זיא עקסָאנ ,ןדיי ייב

 -רעסַאװ) *דָאװָארּפָאדָאװ; רעװָאקילשַאװ םעד ןיא טעברַא גָאט ַא ןופ רעדִַימ ַא

 ךיז טָאה ואוו ,דרָאב רעד ייב טּפַאכעגנָא םיא טָאה קישטרעלַאה ַא ,(גנוטייל

 רע רָאנ 1 טייקטסיירד ,טומ ,חוכ ןעמונעג הכאלמ-לעב ןליטש ,ןטושּפ םעד וצ

 זַא ,הרוצ רענהפירט רעד ןיא ךיילג ןַאגילוכ ןטנּפָאװַאב םעד ןבעגעג ץעז ַאזַא טָאה

 ,ןפָאלטנַא ןענייז ןוז ןייז טימ עקסָאנ ןוא -- טרעקעגרעביא ךיז טָאה רע

 ןייר ,ענשַאּפערָאה ,טושּפ ַא טבעלעגּפָא רעכעלב רעד עקסָאנ טָאה ױזַא

 ,ןבעל שידיי

 ןטעברַא .ןטיײקנַארק ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .,ןעמוקעגנָא זיא רעטלע יד

 רעייז ןעוועג עקַאט זיא -- טעברַאעג טינ טָאה ןעמ זַא ןוא ,רעווש ןרָאװעג זיא

 ,ןעמוקוצכרודַא רעווש

 טָאה רע ,ןכָארבעגנייא טנוזעג ןייז ךיז טָאה ,1930 ,יַאמ ןיא ,ףוס-לכ-ףוס

 "עג טינ רעמ ןיוש טָאה רע ןעוו .,ךיז ןיא םירוסי ענייז ןגָארטעג םישדח עגנַאל

 וצ ןעוועג רעבָא ןיוש זיא'ס .עשרַאװ ןייק ןרָאפעג רע זיא ,ןטלַאהסיוא טנעק

 טייצ עסיוועג ַא ןייז ךָאנ ,(עימערוא) טעטפיגרַאפ ןעוועג זיא טולב ןייז .טעּפש

 םיא רַאפ ןעק ןעמ : ןרָאװעג טקישעגקירוצ רע זיא קינילק רעשיגָאלָארוא ןַא ןיא

 וצ ףיוא -- בוטש ןיא טַאּפ בקעי וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רע .ןָאט טינרָאג

 -לוש רעלַארטנעצ רעד רַאפ עיצקַא ןַא ףיוא ןעוועג ןַאד זיא טַאּפ בקעי ,ןברַאטש

 א ןעוועג ןַאד זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד .עקירעמַא ןיא עיצַאזינַאגרָא

 ,טנעיצַאּפ רעטשרע ןייז ןעוועג עדייז רעד זיא ,ןיצידעמ רָאי ןטשרע ןופ טנעדוטס

 ערעווש עריא טימ ,הסיסג יד .ןעמוק וצ טלייאעג טינ ךיז טָאה טיוט רעד

 .גנַאל ךעלדנעמוא טרעיודעג טָאה ,םירוסי

 .ןעגנַאגעגסױא ךעלדנע רע זיא ,גָאטיײב ,1920 ,ינוי ןט5 םעד

 רעטעּפש ןיא סָאװ ,ענייש רעטכָאט ןייז סָאװ ,ווירב ַא ןבילברַאפ זיא סע

 -עג טָאה ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא טייקשידלעה רעקידלַאװג וצ ןגיטשעגפיוא

 ,ָאטנָארָאט ןיא לשרעה רעדורב ןטסגניי ריא וצ ןבירש

 ןקורדרעביא םיא רימָאל ,טנעמוקָאד-עילימַאפ רעטצעשעג-קילייה ַא זיא סע

 -רעטעּפש רעד ,ןירעביירש רעד ףיוא טפרַאװ ווירב רעד סָאװ ,ןייש םעד בילוצ

 "קע יד טָא ,עיצַאטלַאזקע רעקידלַאװג ןייז בילוצ ךיוא ,ןידלעהדָאטעג רעקיד

 טָאה סָאװ ,רעפסָאמטַא-עילימַאפ רעד ןופ ךירטש רעקיטכיוו ַא זיא עיצַאטלַאז

 זיא ןוא ןסקַאװעגסױא זיא טַאּפ בקעי רעכלעוו ןיא ,בוטש רעד ןיא טשרעהעג
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 רעקידנעטש רעד ןופ ,רעייפ םעד ןופ םירוקמ עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא קפס ילב

 ןטַאּפ בקעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועג רעטעּפש ןענייז סָאװ ,תובהלתה

 ,אפוג

 ;יזַא טביירש ןיװעל-טָאּפ ענייש

 לָאז ױזַא יו ןוא ןביירש ריד וצ ךיא לָאז סָאװ ,לשרעה ,לשרעה;

 ַאזַא ,ןגָאלשעגרעדינ ױזַא ,ןכָארבעצ ױזַא ןיב ךיא ? ןביירש ריד וצ ךיא
 ךיז ןיא ןעק ךיא .,ןקיאורַאב טינ ךיז ןעק ךיא .,רימ םורַא זיא ןברוח
 ןענייז סָאװ ןכַאז ליפ ױזַא רימ ןקינייּפ סע ,ןבָארגרַאפ טינ קילגמוא םעד
 ןביירש ריד לָאז ךיא ,לשרעה ,וטסליוו ,טיוט סנטַאט ןטימ ןדנוברַאפ

 רימ טעװ ץרַאה ןיימ לפיוו ןריבורּפ סע לעװ ךיא .,ןטַאט ןגעוו יונעג ץלַא
 ןטפעהַאב ךיז ןעמַאזוצ ריד טימ ,רערעייט עלעשרעה ,ליוו ךיא .,ןזָאל

 ךיא ,קיביײא ףיוא ןרעוו טמוטשרַאפ ןוא ןעלקיוונייא ךיז ,םירוסי יד ןיא
 "רעה .גָאטייװ ןופ טרעטיצ ןוא טנייוו רימ ןיא ץלַא ןוא ריד וצ ביירש
 "נוא טינ ןיוש ןבָאה רימ זַא ,ןכַאמ םולש טינ ןעק ךיא ,רערעייט עלעש

 רעד ,זדנוא ןופ ץרַאה יד ,םינקז ,זדנוא ןשיווצ דניק סָאד ,ןטַאט רעזד
 -ָאהרַאפ רעד ,עלעטַאט רעד .ןבעל רעזדנוא ןופ עינָאפמיס יד ,םיורט
 טפָאהעג דניק עגנוי ַא יוװ ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רעטקיניײּפרַאפ ,רעטעווער
 לייו ,ןבעל טלָאװעג ךָאנ קרַאטש ױזַא טָאה ןוא ור ףיוא טרַאװעג ןוא
 רעבָא ,ןרעווש ןייז ןופ טייק רעצנַאג רעד ןיא ךָאד טָאה עטַאט רעד
 ךיז רַאפ ךָאנ גָאט ןייא ןייק ןבעל םענעלָאטשירק ,ןכעלרעה ,םענייר

 טמוק סע זַא ,ןפָאה ןבױהעגנָא רע טָאה טשרע טציא ןוא טבעלעג טינ
 .ןעורּפָא ןענעק ךיז ןלעװ ןעמַאמ רעד טימ רע עכלעוו ןיא רָאי רָאּפ ַא
 ,ןביירש טינ טציא ןעק ךיא ,לשרעה .עלעטַאט ,עלעטַאט ,ייוו יוא ,ייוו יוא

 *...רעטעּפש רשפא

 יד עקַאט ,היבצ-רתסא רעטכָאט עטייווצ יד טביירש טריטלַאזקע ױזַא טקנוּפ

 :"רתסא ןירערעל יד; ךוב ןופ *ןידלעהפ עקידרעטעּפש

 רימ ןוא ,ץרַאה סָאד ןוא המשנ יד ןרָאװעג ןסירעגסױרַא זיא סע;
 ?ןבעל ןבילבעג ךָאד רימ ןענייז ןוא .רענייטש יד יװ ןבילבעג ןענייז

 קעווצ ןייק ןוא טינ ןיז ןייק טָאה'ס .טינ ןבעל ןייק רָאג ןבעל סָאד זיא
 ַא ןָא הצרעד ןעגניווצ רעדניק יד לייו געט יד ױזַא ןעמ טיצ ,טינ
 ,זדנוא ןעגניווצ ייז ןוא רעדניק רימ ןבָאה ,ןעוורַאפ א ןָא ןוא סָאװרַאפ
 רעדניק עריא ןיוש טָאה ,עלעמַאמ ערעייט רעזדנוא ,עמַאמ יד רעבָא
 טציא ןענייז עכלעוו ,ןגיוא ןפיט עצרַאװש עריא טימ יז טקוק .טגרָאזַאב
 רעד ןיא ןוא ןיירַא טײהנעגנַאגרַאפ ריא ןיא ,ןרָאװעג קירעיורט ױזַא
 עלעמַאמ יד .ךעליירפ טינ רָאג ךיז יז טלָאמ טפנוקוצ יד .טפנוקוצ

 ךיז יז טָאה ךעלרעסיוא ,קינייװ ךָאד טדער עקניביל ,ערעייט ,ערעזדנוא
 סָאװ ןוא יז זיא סָאװ רעבָא .ןעמעלַא זדנוא רַאפ רעסעב ,טנכייצעגסיוא
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 ם ייה יז

 געט עטשרע יד ןיא ךיילג לָאמנייא יז טָאה ךיז ןגעוו רעבָא ? רימ ןענייז
 ןיימ ןוא תבש ןיימ .טײלגַאב ןבעל ןיימ ןיוש בָאה ךיא :ןָאטעג גָאז ַא
 ַא ןוא בוטש עסיורג יד טעװעטסוּפ סע ןוא .ךָאװ ןיימ ןוא בוט-םוי
 -גיו סעדעי לופ זיא סָאװ ,לפיוה ןפיוא טשרעה טייקליטש עקירעיורט
 ןרעטױל ,ןקיטכיצ ,ןקיליײה ,ןרעיט רעזדנוא ןופ ךיוה ןטימ עלעק
 ,עלעקעוושט רעדעי ,עלעטערב רעדעי ,עלעדנייטש רעדעי .,זינעטַאט
 טינ טסלַאפ וד ואוו .טנעה ענייז ךרוד ןעגנַאגעגכרוד עלעדמעז רעדעי
 -רַאפ רעליטש ןיא ,טייקנסעגרַאפ ןיא טגיל םוטעמוא --- גיוא ןטימ
 עיירט סנטַאט םעד ,ןעקנַאדעג ןוא ןעמיורט סנטַאט םעד טייקטמולח
 רערעטיב ַאזַא ךיז טסיגעצ סע ,ןסירעצ טרעוו ץרַאה סָאד ןוא .,ןגיוא
 "עצ ןעייטש ,*עשטָאבַאר; ןייז ןיא ןיירַא טסייג ,רענייב יד ןיא ןייּפ
 -רַאפ ןטלַא ןופ עלעקניוו ןיא טייטש .סענָאלָאק טימ סעניר ענעטינש
 -פלק ,רענעלק ,ענעטינשעגוצ ,סנוייא עלעקעּפ ַא לרעטסנעפ ןטביוטש

 ייז ןעייטש .סעניר יד וצ ןכַאמ אמתסמ ייז ףרַאד ןעמ ,רענעלק ,רענ

 ןקידנערַאפ רע טעװ טָא ןוא עטַאט רעד ןיירַא טמוק טָא ,ןטרַאװ ןוא
 טמוק דלַאב ,עקנילייוו ַא ףיוא סױרַא ,ןזָאלעג רע טָאה ןטימ ןיא סעּפע

 ןייק ,טינ לָאמ ןייק :םיטש ַא םַאזיורג ריד טגנילק ָאד ןוא ,ןײרַא רע

 *! טינ לָאמ

 ןעמַאמ רעד ףיוא טרירטנעצנָאק רעדניק יד טציא ןבָאה עביל עצנַאג יד

 רעד ןיא ןבירשַאב יירטעג ןוא יונעג זיא ,לזײר-עשַאמ ,עמַאמ יד ךיוא

 תשא; ןַא טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטרעוו ,ןתמא ןיא ןעוועג זיא יז ."רתסא ןירערעלע

 רַאפ ,הנויח רַאפ לגנַארעג ןטימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,רידנַאמָאק רעד -- ?ליח

 יד -- *ןינמ; ערה-ןיע ןייק ,ןצנַאג םעד ןופ טייקצנַאג-החּפשמ רַאפ ,גנואיצרעד

 ,עמַאמ-עטַאט ערעייז ןוא רעדניק טכַא

 רימ ."ךעלגייוועגרעסיוא-ךעלנייוועג רעטרעוו יד טצונעג רעירפ ןבָאה רימ

 -גייוועגרעסיוא יוװ ,ןרזחרעביא ,טפַארק רעמ ךָאנ טימ ,לָאמ ַא ךָאנ טציא ייז ןענעק

 ,קירבַאפ ןופ ןירָאטעברַא יד ,עמַאמ עשידיי "עכעלנייוועג, יד ןעוועג זיא ךעל

 -ַאב ,טפַאשטריוו טריפעג ,ןישַאמ רעד ייב טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ טָאה סָאװ

 ,םישובלמ ייז רַאפ ןשַאװעג ,טכיררַאפ ,טיינעג ,רעליימ עשרעדניק טכַא טזייּפש

 רעייז רַאפ טגרָאזעג ,םיבוט-םוי ףיוא טיירגעג ,הריד רעד ןיא טייקנייר יד טיהעג

 !טסייג ןכעלשטנעמ ,םענייש ַא ןיא רעדניק יד ןגיוצרעד ,טנוזעג

 ץנעגילעטניא רענעריובעגנייא טימ ,יורפ עגולק ַא ןעוועג זיא לזייר-עשַאמ

 רָאנ ,ךוב ַא ןופ טינ ,עלָאקש ַא ןיא טינ טנרעלעג טָאה יז סָאװ ,המכח-סנבעל ןוא

 טנרעלעגסיוא ןרָאי-טנגוי יד ןיא ךיז טָאה יז .ןבעל ןופ לוש רעטרַאה רעד ןיא

 יז טָאה שזַאגַאב םעניילק םעד טָא טימ ןוא רעביירש ַא ייב ןביירש ןוא ןענעייל
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 סערעטניא ריא .רעדניק עטעדליבעג עריא ןייגוצכָאנ ןבעל ץנַאג ַא טימַאב ךיז

 יד ףיוא ףורּפָא ריא ,רעקידעבעל ַא ןעוועג זיא ןבעל ןקימורַא ןרעטיירב םוצ

 ןכָאנ .עפרַאש -- ןרַאטנעמָאק עריא ,ןעלגנַארעג עלַאיצָאס יד ףיוא ,ןשינעעשעג

 ךיז יז טגעלפ קיירטס ַא תעב ןוא ןייארַאפ-ליטסקעט םוצ טרעהעג יז טָאה גירק

 ,ןקילײטַאב םיא ןיא

 טימ ןדנוברַאפ ,טייקיטכערעג רַאפ ףמַאק רַאפ ליפעג ריא ,ץנעגילעטניא ריא

 עכעלנייוועגמוא ןַא ןטלַאהוצנייא ןפלָאהעג טָאה סָאד -- רעדניק יד וצ טפַאשביל

 טימ ןעמענוצפיוא ןרעטלע עמורפ יד טביולרעד טָאה ,טייקנדנובעגוצ-החּפשמ

 ףיוא קעװַא רעדניק יד ןענייז ערעדנַא יד ךָאנ ענייא סָאװ סָאד ץנַארעלָאט סיורג

 ליוַצ יד סָאװ ;ךרד ןשידיי ןטלַא םעד ןופ טייוו ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןגעוו

 םינבר טינ ןרָאװעג ןענייז ,ןעגנונעפָאה עכלעזַא טגיילעג טָאה ןעמ עכלעוו ףיוא ,ןיז

 -ָאד יד זיא רעקילדנעצרָאי עקידרעטייוו יד טימ ,סעקישטשווָאטנוב רָאג רָאנ ---

 "ןצ ןייגטימ --- וליפַא ףוסל ןוא שינעדנעטשרַאפ --- ןרָאװעג ץנַארעלָאט עקיז

 ןיא טַאּפ טגעלפ ."דנוב;, ןרַאפ ןעמיטש ןלַאװ תעב ןגעלפ עמַאמ-עטַאט .ןעמַאז

 ,גניטימ ַא ,טַארעּפער ַא ףיוא עשרַאװ ןופ ןעמוקּפָארַא ןרָאי עקידרעטעּפש יד

 ןבָאה ייז רָאנ ,ןוז ןופ תחנ ןּפעש ןעמוק רָאנ טינ ייז ןגעלפ --- קָאטסילַאיב ןייק

 טגעלפ ןוז רעייז סָאװ ןגעוו ןעמעלַא םעד וצ ?םיפתוש? רַאפ טכַארטַאב ןיוש ךיז

 | ,ןדער
 יד סָאװ ווירב עכעלטע ןבילברַאפ ןענייז עדַאנַאק ןיא לשרעה ןוז םייב

 בוטש ןיא עגַאל יד .ווירב עקירעיורט ןענייז סע ,ןבירשעג םיא וצ טָאה עמַאמ

 בוא .,ךיז רַאפ טינרָאג טעב יז רעבָא .ערעטיב ַא ןעוועג זיא ללכב ןליױּפ ןיא ןוא

 ןבָאה סָאװ ,סנירערעל יד ,רעטכעט יד רַאפ ןייג סע לָאז --- ףליה סעּפע ָאי ןיוש

 יד ןופ ןעניול-רעגנוה יד ףיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ןוא רעדניק עקנַארק טַאהעג

 ,ןלוש-יָאשיצ;

 ןענייז ייז .ווירב עקיזָאד יד ןופ תורוש עכעלטע וצ ןּפַאכסױרַא שטָאכ רימָאל

 ןסקַאװעגסיױוא זיא טַאּפ רעכלעוו ןיא ,רעפסָאמטַא-החּפשמ רעד ןופ תודע עטוג

 "גייא עקידנרידיצעד ןוא עקיטכיוו ןבילבעג םיא ייב ןענייז סע רעכלעוו ןופ ןוא

 ,ןבעל ץנַאג ַא ןסולפ

 :ןוז ריא וצ יז טביירש ןַאמ ריא ןופ טיוט ןכָאנ
 -גייא ךיז לע ךיא ,ךייא טקיאורַאב ,ערעייט עניימ ,ךייא טעב ךיא;

 ,טלעוו רעד ףיוא ענייא טינ ןיב ךיא ,ןענעדרָא
 סָאװ רעבָא .ָאטינ ןיוש זיא עטַאט רעד יו אזַא רערעדנַא ןייק

 סע סָאװ זַא ,קיבייא ףיוא טינ זיא טלעװ יד זַא ,ןפלעה רימ ןענעק
 !ןברַאטש ףרַאד ץלַא ,ןריובעג טרעוו
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 םייה יד

 טסלָאז וד זַא ,ןביירש ריד לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג רימ טָאה עטַאט רעד
 ,"שידק םיא ךָאנ ןגָאז

 : םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא

 ךיא .ןטכַארט טינ רענייק ריא טלָאז ,ךעלרעדניק ,רימ ןגעוו ןוא;
 ,ןשרעהַאב ןײלַא ךיז ןעק ךיא ןוא ןוורענ עקרַאטש ןעקנַאד וצ טָאג בָאה
 ,שטנעמ ןייק ןוא ךַאז יד טלעוו רעד ףיוא ָאטינ זיא ,ןטַאט ןרַאפ סָאװ ןוא
 ןייז ןיוש זמ סע ,ןלַאפרַאפ זיא סע .ןטייברַאפ ןענעק םיא לָאז סָאװ
 רימ סָאװ טייצ רעד ףיוא ןענעדרָאניײא זייווכעלסיב ךיז לעװ ךיא .טוג
 ,ןבעל םוצ טרעשַאב זיא

 טינ ןוא עשרַאװ ןיא ןכָאװ רָאּפ ַא ףיוא ןרָאפ טלָאװעג בָאה ךיא
 ךיא ,סעטָאלז קיצנַאװצ טעװעלַאשזעג טושּפ בָאה ךיא עלייוו ןרָאפעג
 ןוא לדיילק ַא ףיוא ןענייש רַאפ טלעג םעד רַאפ טפיוקעג רעסעב בָאה

 טסערפ עכעלקערש עכלעזַא זדנוא ייב זיא רעטציא ןוא טקישעגקעװַא ריא
 ,?ןײגסױרַא טינ סַאג ןיא ןעק ןעמ זַא

 :ןבילברַאפ ריא ןופ זיא סָאװ ווירב ,ךיז טכוד ,רעטצעל רעד ןוא

 .ךעלרעדניק ערעייט עניימ ,ןגרָאמ טוג ַא;
 טעװעטַאר ןעמ .ןעוועג יו ץלַא .ָאטינ סעיינ ענייק זיא זדנוא ייב

 רערעווש ַא טייג סע .ןרעטַאמרַאפ לָאמַא ךיז טעװ ןעמ ןענַאװ זיב ךיז
 זיא טייצ יד .ןבעלרעביא ןענעק לָאז ןעמ ןפלעה לָאז טָאג ,רעטניוו

 וצ ךיז ןבעל ןצנַאג ןיימ טניואוועג ןיוש ןיב ךיא ,אלימ ,ערעווש ַא רעייז
 -בייל לסיבַא ןבעל טנעקעג רעדניק יד שטָאכ ןטלָאװ רעבָא ,ןרעטַאמ
 רערעווש ךָאנ רעדניק יד זיא ,טסיירט ןיימ ןעוועג שטָאכ טלָאװ ,רעט
 ,רימ ןופ

 יד ןרירוק ךיז ןוא עשרַאװ ןיא ןרָאפ לָאז ךיא זַא ,טסביירש וד
 לע ךיא ןוא ןרָאװעג ןריובעג רעטציא ןיב ךיא זַא ,טסניימ וד ,ןגיוא
 רעד ףיוא ןיוש ןיב ךיא ,רערעייט ןיימ ,ןיינ ,ןרירוקסיוא ךָאנ ךיז
 טביילב סע .גנוי ןרעוו ןוא ןסיגרעביא טינ ןיוש ךיז ןעק ךיא .רעטלע
 "וק ןעמענ ךיז לָאז ךיא .,ןעז ןענעק לעװ ךיא יו גנַאל ױזַא ױזַא ןיוש
 ,סיפ יד ,ןגיוא יד ,ןסיגרעביא רעּפרעק ןצנַאג ןיימ ךיא ףרַאד ,ןריר
 ,טלעוו לקיטש יד ןּפעלשרעד ןיוש ןעמ טצװ טָא .טנעה יד ,ּפָאק יד

 צלַא ןופ ָאד זיא סע .ןעוועג טינ ןעגנוצרעמש ערעדנַא ןייק ןטלָאװ

 ,?ןטייז

 טימ קָאל ַא שיט-ביירש ןפיוא טגיל ןבירשעג ןרעו תורוש יד טָא ןעוו

 -עג ייז טָאה יז .רָאה סלזייר-עשַאמ עבָאב ןיימ ןענייז סָאד .רָאה-ןעיורפ עיורג

 רע זַא העידי יד ןגָארקעג טָאה יז ןעוו ָאטנָארָאט ןייק לשרעה ןוז ריא וצ טקיש

 ּפָאק ריא ןופ ןטינשעגּפָא טָאה יז סָאװ ,קָאל םעד וצ .טַאהעג הנותח ןטרָאד טָאה

 : ןבירשעגוצ יז טָאה
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 טימ ןלעטשנדירפוצ ןלעװ רעייז ךייא ןטלָאװ עטַאט רעד ןוא ךיא;

 ךייא ךיא ןעק סָאװ ? ךייא וצ ןעמוק סָאד ןעק יױזַא יו רָאנ .קנַאשעג ַא
 ?ןצרַאה רעזדנוא ןופ עטסעב ןוא עטסביל יד ןייז לָאז סע סָאװ ,ןקיש
 "נָא טלָאז ריא ,ןקישוצ דילג לקיטש ַא ךיז ןופ סעּפע טנעקעג ךיא טלָאװ

 -ביל יד ןליפ טלָאװ ךיא זַא ,ןקירדוצ ןוא רעגניפ ערעייא טימ ןעמענ
 א ווירב ןיא ךייא ךיא קיש .טקירד ריא יו ,טנעה ערעייא ןופ טפַאש
 ךיא לעװ ,טנעה ערעייא טימ ןטלַאה טעוו ריא זַא ןוא ּפָאק ןיימ ןופ רָאה
 ךיא יוװ ױזַא דיירפ יד ןבָאה לע ךיא ןוא ןקירד רימ טעוװ ריא יוװ ןליפ
 ,"ךייא טימ ןייז טלָאװ

 םעד ,ןעמַאמ ןייז ןופ רָאה יד טָא טנעה ענייז ןיא ןטלַאהעג טָאה טַאּפ בקעי

 ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,קָאטסילַאיב ןיא החּפשמ רעצנַאג ןייז ךָאנ רכז ןקיצנייא

 "קינָארכ-עילימַאפ; ענעגייא ןייז ,לטעלב ךָאנ לטעלב ,ןצרַאה ןייז ןופ טולב ןטימ

 ,"ךתסא ןירערעל יד; ךוב םעד ןיא

 טימ טלגנירעגמורַא ןעוועג לזייר-עשַאמ זיא ןבעל ריא ןופ רָאי 5 עטצעל יד

 ןוא לטָאמ ןַאמ ריא ,היבצ רעטכָאט ריא דצמ לעיצעּפס טפַאשביל רעקידלַאוג ַא

 ,קָאטסילַאיב ןיא טניואוועג ריא טימ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ערעייז

 יז זיא ,1926 ,רַאונַאי ןט19 םעד .רָאי 70 זיב טּפעלשרעד יז טָאה ױזַא טָא

 לָאז ךיא זַא ,עשרַאװ ןופ ןפורעגסױרַא ךימ טָאה היבצ .,ןרָאװעג קנַארק רעווש

 -טנעיצַאּפ עטַאוװירּפ; עטשרע ןיימ ןעוועג שיטקַאפ זיא עבָאב ןיימ ,ןפלעה ןעמוק

 יד ןקיאורַאב קידרדסכ ריא ,עיצַאנגיזער ריא ,טייקיאור ריא ךיא קנעדעג ."עק

 עקידנכערבנעמַאזוצ ןוא עטלפייווצרַאפ-קידנעטשלופ רעטעּפש ,עטגרָאזרַאפ רעייז

 .רעטכָאט

 ,רַאונַאי ןטס25 םעד .ןפלָאהעג טינ ןבָאה טָאטש ןופ םיריוטקָאד עטסעב יד

 -עלַא ףיוא בוטש רענרעצליה רעד ןיא ,טעב ריא ףיוא ןעגנַאגעגסיוא יז זיא ,5

 רעשיזיפ רעד ,םייה יד ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמב זיא סָאװ ,סַאג עוָאי

 ,טַאּפ החּפשמ רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ רעקיטסייג ןוא

 -עגּפָארַא ןענייז סָאװ ,רעדניק עריא ןענַאטשעג ןענייז טעב-הסיסג ריא ייב

 | | ,עשרַאװ ןופ ןעמוק

 ןרעגניי ןייז וצ ווירב םעד טָא ןבירשעגנָא טַאּפ בקעי טָאה סנגרָאמ-וצ ףיוא

 :לשרעה רעדורב
 | !לשרעה רעדורב רעבילע
 ןיא 10 זיא יז .היוול סעמַאמ רעד רַאפ העש רַאּפ ַא טציא זיא סע

 "עג ,1925 ,רַאונַאי ןטס25 םעד ,קיטיירפ ףיוא קיטשרענָאד ןופ ,טנוװָא

 ןעמוקוצנָא ןזיוװַאב ךָאנ טָאה ןייגסיוא ריא רַאפ תעל-תעמ ַא .,ןברָאטש

 יז ,טלַאהניא םעד ןבעגעגרעביא ןעמַאמ רעד טָאה ןעמ .ווירב ןייד
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 ס יי ה י ד

 סקעז ןעוועג קנַארק זיא יז .ןרעפטנע וצ ריד ןזיװַאב טינ ןיוש טָאה
 יז טלָאװ ץרַאה עכַאװש ריא טשינ ןעוו .גנודניצנָא-ןעגנול ַא -- געט
 -וקעג זיא סע ןעוו ,ןעגנַאגעגסיױא רעבָא זיא יז ,ןרָאװעג טנוזעג רעכיז
 ץרַאה סָאד רעבָא ,טציוושעג טַאהעג ןיוש טָאה יז ,סיזירק רעד ןעמ
 ןבָאה תורצ רָאי קיצעביז עריא .חכ רעמ לסיב ןייא ןבָאה טפרַאדעג טָאה
 ןוא ץרַאה קנַארק ַא טנעמָאמ ןטסנדײשטנַא םעד ףיוא טזָאלעג ריא רעבָא
 ,ןטלַאהעגסיױא טינ טָאה טע

 יז ,ןיזטסואווַאב ןלופ םייב ןעוועג יז זיא העש רעטצעל רעד זיב
 רענעלּפ טכַאמעג טָאה יז ,טנוזעג יז טרעוו טָא זַא ,רעכיז ןעוועג זיא
 15720 עטצעל יד טשרע .ןרעוו טנוזעג ןכָאנ ןָאט טעוװ יז סָאװ םעד ןגעוו
 ,ןייזטסואווַאב םעד ןרױלרַאפ יז טָאה טונימ

 סָאװ ךעלקינייא לייט ןוא רעדניק עלַא ןעוועג ןענייז טעב ריא ייב
 ,ךיא ןוא ןייטשניבור ,עינָאמ ,עלייב ,ענייש ,היבצ --- ןליוּפ ןיא ָאד ןענייז

 זיא םינּפ ריא .טעב ריא ףיוא ,רעמיצ ןיא ריא ייב טציא טגיל יז
 ,טבעלעג טָאה יז יו ױזַא -- טנפעעג בלַאה ליומ סָאד ,לכיימש ַא טימ

 ,ביוט עקידלושמוא ןַא יו ױזַא

 םעד טָא ןביירש ןעמ ףרַאד ריד וצ זַא ןליפ עלַא רימ !לשרעה
 -עג טסיב וד סָאװ ,טייצ עצנַאג יד טליפעג ָאד ןבָאה עלַא רימ ,ווירב

 וד רעייט יוװ ןוא טַאהעג ביל יז טסָאה וד יוװ ,ןעמַאמ רעד רַאפ ןעוו
 ,"ךיז קיטפערק ,קרַאטש ייז ,ריא ייב ןעוועג טסיב

 ,בקעי :רעדניק ריפ יד ווירב םעד רעטנוא ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבָאה סע

 ,עלייב ,ענייש ,היבצ

 -טַאּפ טכַא עלַא ,טיוט סעמַאמ רעייז ןופ גָאט םוצ ,טבעלעג ךָאנ ןבָאה סע

 ;ָאגַאקיש ןיא --- םהרבא ןיז יד -- ענעבירשעגרעטנוא ריפ יד רעסיוא : רעדניק

 "אלס רעטכָאט יד ןוא ;עדַאנַאק ,ןָאטלימעה ןיא -- לשרעה ; קרַאונ ןיא -- עּפיל

 .עװקסָאמ ןיא -- עוו

 סָאד .טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא טכַא יד ןופ רעדעי

 ןביירש .רעדנעל ריפ ןיא ,ןגעוו ענעדיישרַאפ ףיוא טריפעגקעווַא ייז טָאה ןבעל

 דנצנעלג ךיז טלָאװ ייז ךרוד לייוו ,עבַאגפיוא עדנקָאל ַא זיא ייז ןגעוו רעיונעג

 םעד ןוא עיצולָאװער רעשיטילָאּפ רעד ןופ טיײקיברַאפנדיײשרַאפ יד טלגיּפשעגּפָא

 ,רוד סטַאּפ בקעי ןופ סנַאסענער-רוטלוק

 ךוב ַא ןביירשוצנָא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבעל ןייז ןיא לָאמ עכעלטע טָאה טַאּפ

 רע טָאה ןבעל ןייז ןופ ןרָאי- העיקש יד ןיא ןליפַא ,החּפשמ רעצנַאג ןייז ןגעוו

 רעד ןיא טכַארבעגנײרַא רע טָאה לייט ןסיורג ַא ,ןלַאירעטַאמ טלמַאזעג ץלַא ךָאנ

 ןופ םוקמוא ןופ לטיּפַאק שיאָארעה-קיבױלגמוא עטצעל סָאד ."רתסא ןירערעל;

 טנגוי רעד רַאפ לכיב ןטצעל ןייז ןיא ןבירשַאב ךיז טניפעג טַאּפ החּפשמ רעד
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 ,"ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנח;

 ןיא לָאר ַא טליּפשעג רעכיז טָאה רעטסעווש ןוא רעדירב יד ןופ רעדעי

 םעד טָא ןופ ןעמַאר יד ןיא ךעלגעמ טינ רעבָא זיא סע .טַאּפ בקעי ןופ ןבעל

 יד טָא ןופ רעביירש רעד  ,ייז ןופ םענייא ןדעי ףיוא ןלעטשּפָא ךיז טיירב ךוב

 ןיא טלָאװ רע ןעוו ,בוח ןייז טליפרעד טינ טלָאװ רע זַא ,רעבָא טליפ תורוש

 טנכייצרַאפ טינ ,רעטָאפ ןייז ןופ קנעדנָא םעד ןוא ןבעל םעד טעמדיוועג ךוב ַא

 רעצנַאג רעד טימ ןוא רעטסעווש ןוא רעדירב סרעטָאפ ןטימ ןרָאװעג זיא סע סָאװ

 ,טַאּפ החּפשמ

 טריאוקַאװע גירק-טלעוו ןטשרע ןתעב זיא עווָאלס רעטסעווש עטסטלע יד

 יד טריפעגסױרַא טָאה ןעמ ,סעטיכַאר ןמלז ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג

 ףוס-לכ-ףוס ךיז ןבָאה ייז ,דנַאלסור-ףיט ןייק טעברַאעג טָאה רע ואוו קירבַאפ

 ךיז טָאה ,דנַאברַאפנטַאר ןיא עזייר ןייז תעב ,1926 ןיא .,עװקסָאמ ןיא טצעזַאב

 ןַא ,ןירעוט עגעעזעגנָא ןַא ןעועג זיא יז ,.רעטסעווש ןייז טימ טנגעגַאב טַאּפ

 טעװָאס רעװקסָאמ ןיא ןעגנַאגעג רעירפ זיא יז .עקטסינומָאק עטגייצרעביא

 ,רעדורב ריא טימ ןפערט וצ ךיז שינעביולרעד ַא ןגירק

 | .עשיטַאמַארד ,עקיצרַאה ַא ןעוועג זיא שינעגעגַאב יד

 ."ןעגנוקיניירא עקיטולב יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא

 "עג טקישרַאפ ןענייז (רעטסעווש סיורפ סטַאּפ ךיוא ןוא) ןַאמ ריא טימ עווָאלס

 זַא ,טלייצרעד גירק ןכָאנ ןבָאה ןלױּפ ןופ םיטילּפ עשידיי .,ריביס ןיא ןרָאװ

 ןענייז ןַאמ ריא ןוא יז .ןעווָאלס טימ ןפָארטעג ךיז רעגַאל-גנַאוװצ ַא ןיא ןבָאה ייז

 .ןבעל םייב ןייז רענייא לָאז רעדניק ערעייז ןופ .גנוקישרַאפ ףיוא ןעמוקעגמוא

 ןעוועג זיא רעדורב *ןרענָאיצולָאװער-רעטנָאקע ןטימ שינעגעגַאב יד לפיוו

 ןסיוו וצ ךעלגעממוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא גנוקישרַאפ רעד ןיא קידלוש

 (ןבעל ץנַאג ַא ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא) למהרבא רעדורב רערעטלע רעד

 רע :ןבעל סטַאּפ בקעי ןופ ןטנעמָאמ ייווצ ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה

 רעקדָאבָאלס רעד וצ געוו םעד טנפעעג םיא רַאפ ,ןעז דלַאב ןלעוװו רימ יוװ ,טָאה

 -רעטעברַא רעד ןיא טריפעגניירַא שיטקַאפ ךָאנרעד םיא טָאה רע ןוא הבישי

 -עמַא ןייק עקהרש יורפ ןייז טימ ןרָאפעגקעװַא רע זיא 1905 ךָאנ .גנוגעװַאב

 "עט ןעוועג זיא רע ואוו ,ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ףוס-לכ-ףוס ךיז טָאה רע .עקיר

 ןייז ךָאנ ."ףוקיא; םורַא ,ןזיירק עשיטסינומָאק עשידיי עקיטרָאד יד ןיא קיט

 ןכעלנעזרעּפ םוש ןייק טַאהעג טינ שיטקַאפ טָאּפ טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק

 ,ָאגַאקיש ןיא ןברָאטשעג זיא למהרבא ,רעדורב ןטסטלע ןייז טימ טקַאטנָאק

 -לעזעג ןעוועג טינ זיא סָאװ ,רעדניק-טַאּפ יד ןופ רעקיצנייא רעד ,עּפיל

151 



 םייה יד

 רעכעלב ַא ןרָאװעג זיא רע .געוו סנטַאט ןייז ןעגנַאגעגכָאנ זיא ,קיטעט ךעלטפַאש
 ןרָאפעגקעװַא וויזירּפ ןבילוצ זיא רע ןעוו --- ךָאנרעד ןוא קָאטסילַאיב ןיא רעירפ
 רעווש ןרָאי רעקילדנעצ טָאה רע ואוו ,יזריושזד-וינ ,קרַאונ ןיא --- עקירעמַא ןייק

 ןוא טעברַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה רעטלע רעד ףיוא .טעברַאעג

 ,ןברָאטשעג זיא רע ואוו ימַאימ ןיא ןרָאי עטצעל יד טבעלעגּפָא

 רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןרָאי-טנגוי ענייז ןיא זיא לשרעה לקיניזימ רעד
 "נָא טייצ רעד טימ טָאה רע ,קָאטסילַאיב ןיא גנוגעװַאב-טנגוי רעשיטסינומָאק
 ןופ ךשמב .טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןיא ןטמַא עקיטכיוו ןעמענרַאפ וצ ןביוהעג

 "-רַאפ זיא סָאװ רעדניק-טַאּפ יד ןופ רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא ןרָאי ייר ַא
 ,עמַאמ-עטַאט טימ קָאטסילַאיב ןיא ןבילב

 ןבָאה טעברַא רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןרַאפעג יד ןוא טיונ עשימָאנָאקע יד
 ,ָאטנָארָאט ןייק רעירפ ןרָאפעגקעװַא זיא רע .ןרירגימע וצ ןעגנואווצעג ןעלשרעה
 ייװַצ טָאה ,טַאהעג הנותח ָאד טָאה רע .ןָאטלימעה ןקידתונכש ןיא ךָאנרעד
 ןרָאװעג זיא רע .ָאטנָארָאט ןיא ןלַאנָאיסעפָארּפ ענעעזעגנָא ןענייז סָאװ -- ןיז
 םיא ןיא לעירעטַאמ .טפעשעג םענעגייא ןַא טנפעעג רעטעּפש ,רענשזריק ַא
 טימ ןדנוברַאפ ןבילברַאפ ןבעל ץנַאג ַא רע זיא ךעלטפַאשלעזעג .השקשינ קעװַא

 ,"ףוקיא; גנוגעװַאב-רוטלוק רעד טימ לעיצעּפס ,גנוגעװַאב *רעקנילא רעד

 -ייז ,ןסױטשנעמַאזװצ, עשיטילָאּפ וצ ןעמוק טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ םגה
 ךיז ןיא ןגָארטעג טָאה לשרעה ,ךיז וצ טנעָאנ רעייז ןעוועג רעדירב עדייב ןענ

 ,ןדנוברַאפ ייז טָאה סָאד ןוא טײקמערַאװ-החּפשמ עסיורג ַא

 ןירערעל יד, ךוב ןייז רַאפ םיטרּפ ליפ ןעמונעג טַאּפ טָאה ןעלשרעה ןופ

 ןזיווַאב טינ ןיוש רע טָאה ,ןציטָאנ ענעבירשרַאפ רעטעּפש ,ערעדנַא ."רתסא

 ,טעברַא עקיזָאד יד ןביירש םייב ןרָאװעג טצונעג ָאי ןענייז ייז ,ןצונוצסיוא

 ןיא טציא טניױאוו ןוא טעברַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה לשרעה
 ,ָאטנָארָאט

 ןענייז -- עלייב ןוא היבצ-רתסא ,ענייש -- רעטסעווש יירד עקירעביא יד

 ענייז ןופ רעדעי טָאה טַאּפ בקעי ,ןלוש-"ָאשיצ, יד ןיא סנירערעל ןעוועג

 יד ,"ךוב-רוכזי רערעלא םעד ןיא גנונָאמרעד ערעסערג ַא טעמדיוועג רעטסעווש

 : טריזירעטקַארַאכ ױזַא טרעוו ,ענייש ,עטסטלע

 ערַאטנעמעלע יד ןקידנע ןכָאנ ,ןרָאי-רעדניק עריא ןיא זיא יז;
 רעטסעווש ערעטלע ריא יוװ ױזַא ,ןירעטעברַא-קירבַאפ ַא ןרָאװעג ,לוש
 .לזייר-עשַאמ עמַאמ ריא ןוא עווָאלס

 ןוא ,דנַאלסור ןייק ןגָארטרַאפ ריא טָאה המחלמ-טלעוו עטשרע יד
 "ייה-רעדניק עטעדנירגעג"יינ ,רעדניק עזָאלמייה עילַאוװכ יד -- ןטרָאד
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 ַא ןענייש ןופ טכַאמעג ןבָאה סנירענטרעג-רעדניק רַאפ ןסרוק יד ,ןעמ
 -ָאמס ןיא םימותי-המחלמ עטנלע רַאפ ןעמייה ןיא ןירענטרעג-רעדניק

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .טעטש ערעדנַא ןוא לָאירָא ,קסנעל

 ןעגנַאגעג טינ רעמ זיא יז .,ןליוּפ ןייק דנַאלסור ןופ ןעמוקעגקירוצ יז זיא
 -עגנָא ,םייח-רעדניק ַא ןיא ןטעברַא קעװַא ןוא קירבַאפ ַא ןיא ןטעברַא
 ןיא -- ענליו ןופ ןוא ,ענליוו ןיא רעבירַא ,קָאטסילַאיב ןיא ןביוה

 ,עשרַאװ

 רעשיגָאגַאדעּפ רעכעלרעדנואוו ַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא יז
 ןטרָאג רעדניק ריא .שירעלַאפנייא ,שירעדניפרעד רעייז ,עיציאוטניא
 ױזַא ןעוועג ןטרָאד ןענייז קידנעטש .טלַאטשנַא-רעטסומ ַא ןרָאװעג זיא |

 ןופ טנרעלעג ןבָאה סָאװ ,ןלוש-לבערפ ןופ סניטנַאקיטקַארּפ ענעפורעג

 ןירענטרעג-רעדניק ַא ןופ קיטקַארּפ יד ןענייש
 טימ ,סּפיג טימ ,םייל טימ ןטעברַא ,ןלָאמ ,ןצנַאט ,ןליּפש ,ןעגניז

 ןוא ןסע ,ןושל-שידיי רעקיטכיצ ,סעיזַאטנַאפ ,דיירפ ,סרעטכעלעג ,ןברַאפ
 "רעטסומ רעד ןעוועג זיא סָאד -- רעדניק יד טימ -- ןעמַאזוצ ןעקנירט
 -5-4 טימ לופ קידנעטש ןעוועג זיא רע ,ןיװעל-טַאּפ ענייש ןופ ןטרָאג
 .סַאג רעשידיי רעמערָא רעד ןופ רעדניק עקירָאי

 ןייק ָאטיג ,לַאירעטַאמ ןייק ָאטינ ,ןליוק ןייק ָאטינ ,טלעג ןייק ָאטינ
 ךיוא רָאנ ,םייה-רעדניק ןיא רָאנ טינ זיא יָאטינש רעד טָא ןוא ,זייּפש
 ,ךעלרעטכעט ייוצ ענעגייא עריא רַאפ ךיוא ,בוטש ןיא ןענייש ייב
 ענייש .הצע ןַא קידנעטש טניפעג ,ךעליירפ ןוא רעטנומ זיא ענייש רעבָא

 "...רעדניק יד טימ טכַאל ,טגניז
 (299-298 .זז ךוב-רוכזי רערעל)

 ןיא קיטעט רעייז ןעוועג זיא ןוא ןויצ-ילעוּפ עקניל יד וצ טרעהעג טָאה יז

 ,(ןטסיװָאכָארָאב עגנוי) *רָאבגנוי, עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעייז

 ,שטנעמ רעטפיטרַאפ ךיז ןיא ,רעליטש ַא ,ןיוועל ןימינב ןעוועג זיא ןַאמ ריא

 ןוא רענידרַאפ רעטכעלש ַא ןעוועג זיא רע .הרוחש-הרמ רעכעלרעניא ךס ַא טימ

 -- עניילק ןעוועג ךיוא ןענייז לוש רעשידיי רעד ןיא ןטסנידרַאפ סענייש יו ױזַא

 ,תוקחד טשרעהעג קידנעטש בוטש ןיא טָאה

 רעשיגָאלָאכיסּפ ַא ןיא ןטעברַא ןָא יז טביוה גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 לשיפ רָאסעּפָארּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןרָאװעג טנפעעג זיא סָאװ ,קינילק

 טָאה ןוא ןפליהעג עטסקיטכיוו ענייז ןופ ענייא ןרָאװעג ךיילג זיא יז .ןָאסרואינש

 "עטנעק רעפיט ריא ןוא ןטנַאלַאט עשיגָאגַאדעּפ עריא רַאפ גנודָאלסיוא ןַא ןענופעג

 ,טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא עיגָאלָאכיסּפ-רעדניק רעד ןופ שינ

 עלופטנַאלַאט ןוא ענייש ,עקטימ ןוא עקהנח ,רעטכעט ייווצ טַאהעג טָאה יז

 ,ךעלדיימ
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 סטייה יז

 "ַאיב ןייק ןפָאלטנַא רעדניק יד טימ ענייש זיא המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 טשרע; : רעטסעווש ןייז ןופ עיפַארגָאיב רעד ןיא טביירש טַאּפ בקעי יו ,קָאטסיל

 ךָאנ טשינ ביוא : ךיוה עמַאס ריא וצ ןעגנַאגרעד יז זיא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא

 ."רעכעה

 יד טימ עטעדניברַאפ סלַא עלָאר סענייש ןופ עטכישעג ערַאברעדנואוו יד

 -נײרַא ךיז טגעלפ יז ױזַא יו ,םיטרּפ עשיטסַאטנַאפ-ךעלביולגמוא ,רענַאזיטרַאּפ

 ןטרָאד ןופ ןוא ָאּפַאטסעג ןופ ןינב ןיא לענוט ןשידרערעטנוא ןַא ךרוד ןענעבנג

 ןופ *תרתחמה ישנא; ךוב םעד ןיא ןבירשַאב ןענייז -- ןטנעמוקָאד ןענעבנגסױרַא

 טרעוו ןטרָאד .ןַאמסָארג עקהיח ןידלעה-ָאטעג רעקָאטסילַאיב רעטמירַאב רעד

 רעטכָאט ריא ןעוו ,טײקרַאטש עכעלשטנעמרעביא שממ סענייש טרעדלישעג ךיוא

 "ידרערעטנוא רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעדילגטימ עטסגניי יד ןופ ענייא ,עקהנח

 ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,טייז רעשירַא רעד ףיוא תוחילש ַא ןיא גנוגעווַאב רעש

 סע .הסיפת רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןרָאװעג טקיניײּפרַאפ זיא ןוא סיצַאנ יד ךרוד

 ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןגעוו ךוב ןייז ןיא קרַאמ לרעב ריא ןגעוו ךיוא טביירש

 סָאװ ,ךוב ןטצעל סטַאּפ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ןענייז םיטרּפ עלַא יד

 רעטכָאט יד ,עקהנח; :!תורוד עקידרעטייוו יד רַאפ האווצ ןייז ךעלטנגייא זיא

 ."עגייש ןירערעל רעד ןופ

 "רָאפ ןענייש ןעמ טָאה ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפױא םעד תעב

 יז ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יז .,רענַאזיטרַאּפ יד וצ דלַאװ ןיא ןריפוצסיורַא טגיילעג

 זיא ױזַא .רעלדנעטשפיוא ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ ןלַאפ טלָאװעג רעסעב טָאה

 | ,ןעשעג עקַאט

 -ַאכ ןוא ןעזסיוא ריא ןיא זיא ,עלייב ,רעטסעווש ריפ יד ןופ עטסגניי יד

 החּפשמ רעד ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד יו שרעדנַא ןצנַאגניא ןעוועג רעטקַאר

 ,טַאּפ

 ,רָאה עטיור עקידרעייפ-םַאלפ ּפָאק ַא טימ ,עניישידנצייר ַא ,עקנַאלש ַא

 טָאה םעד ןיא ,ןבעל םוצ רעגנוה טימ ,דיירפסנבעל טימ טלדורּפשעג יז טָאה

 ,סרעטסעווש ייווצ עטפיטרַאפ ךיז ןיא ,עטסנרע יד ןופ טדיישעגרעטנוא ךיז יז

 טפרַאדעג טינרָאג ךיז רַאפ ןבָאה ,ןבעל שיטעקסַא ןַא שממ טריפעג ןבָאה סָאװ

 "עג רעד ,לוש רעד ,החּפשמ רעד -- ערעדנַא ןעקנָאשעג ךיז ןופ ץלַא ןבָאה ןוא

 ,טפַאשלעז

 יז .לוש רעכעלטלעוו:שידיי רעד וצ טריפעג רעבָא טָאה געוו ריא ךיוא

 ןגעו טביירש טַאּפ בקעי ,ןפוא םענעגייא ריא ףיוא טנידעג רעבָא ריא טָאה

 + ױזַא םעד
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןוא קָאטסילַאיב ןיא רעירפ ,ןירערעל ַא רָאי 16 עּפַאנק ןעוועג;
 ןיא ןדנַאטשנגעק עלַא -- טעטילַאיצעּפס ריא ,עשרַאװ ןיא רעטעּפש

 -סַאלּפ --- טייקיאעפ ריא ,גנַאזעג --- ףורַאב ןיא . ןסַאלק ערעקירעדינ יד
 "עה רעװעשרַאװ יד טכַאמעגכרוד דנצנעלג טָאה יז .,קיזומ ,ץנַאט ,קיט

 טצנַאטעג טָאה ןיילַא יז .ַאקצָאסיװ ענַאיטַאט ןופ ןסרוק-ץנַאט ערעכ
 ,דרע רעד רעביא חור ַא יוװ ץנַאט ןיא טבעוושעג טָאה יז .טפַאהרעטסיײמ

 ,םירבא עריא עלַא ןעגנוזעג ןוא טצנַאטעג ןבָאה סע

 ,ןלוש-ָאשיצ רעװעשרַאװ ןיא ןירערעל-ץנַאט ַא ךיוא ןעוועג זיא יז
 ינב יװ טצנַאטעג סַאג עשטָאמס ןופ רעדניק ןבָאה טנעה עריא רעטנוא

 "םוי רעדניק ןוא ןעגנולעטשרָאפ-רעדניק רעקילדנעצ ףיוא .םיכלמ

 ןוא סעיזַאטנַאפ-ץנַאט סעלייב טכַארבעגסױרַא רעדניק ןבָאה םיבוט

 ,רעדניק יד טימ ןעמַאװצ טצנַאטעג טפָא טָאה יז .ךעלהשעמיץנַאט
 ,דביק רעטלע ןַא יו ענעצס רעד ףיוא ןעזעגסיוא טלָאמעד טָאה יז

 יד ,טילגעצ םינּפ רעד ,טרעביושעצ ּפָאק רעטיור רעד ,ייז ןופ ענייא

 קידתובהלתה ןעמונעגכרוד רעּפרעק רעצנַאג רעד ןוא סיפ ןוא טנעה

 ,טעטיצירטקעלע ןימ ַא טימ
 "כוב-טּפיוה סלַא טעברַאעג טָאה סָאװ ,ןַאמרעה לאונמע ,ןַאמ ריא

 גַאלרַאפ-לוש ןשידיי ַא טעדנירגעג ןיילַא טָאה ,ָאשיצ ןופ רעטלַאה

 ,טגָאזעג רע טָאה לָאמ ןייא זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .?דניירפ רעדניק;
 ןסיורג ןופ ענעצס רעד ףיוא רעדניק יד טימ קידנצנַאט ןעלייב קידנעעז

 טעװ יז ױזַא יו טינרָאג סייוו ךיא, : עשרַאװ ןיא *?ישטשָאװָאנ, רעטַאעט

 ."דרע רעד ףיוא קירוצ ןצנַאטּפָארַא
 טזָאלעג ךיז יז טָאה ,עשרַאװ ןעמונרַאפ טָאה רעלטיה יו םעד ךָאנ

 ,םייהַא ןַאמ ריא טימ ןוא ,הרמז ןוא תור -- ךעלדיימ ייווצ עריא טימ

 ערעטלע ייווצ עריא יו ףוס ןרעסעב ַא טַאהעג טָאה יז ,קָאטסילַאיב ןייק
 "יוש יד בילוצ ,םישדח עטצעל יד ןיא .היבצ ןוא ענייש --- סרעטסעווש
 טסואוועג טינ טָאה יז ,ןעניז ןופ ּפָארַא יז זיא ,ןענייּפ-ָאטעג עכעלרעד

 ןופ טגעלפ יז ןעוו .קנַארק רעייז ןעוועג .זיא יז טלעוו רעכלעוו ףיוא
 -עכיש טפיוק -- :ןרעדױלּפ יז טגעלפ ,ןעניז םוצ ןעמוק לָאמ וצ לָאמ

 *...רעדניק יד רַאפ ךעל
 (298-297 .זז ךוב-רוכזי רערעל)

 רעקָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז רעדניק עדייב ,ןַאמ ריא ,עלייב

 ,ָאטעג

 בקעי ןופ ןידלעה יד זיא ,(היבצ-רתסא) היבצ ,רעטסעװש עטסלטימ יד

 ןוא טייקידהמשנ ,רעטקַארַאכ ןבעל ריא ןוא "רתסא ןירערעל יד; ךוב סטַאּפ

 רימ ןלעװ ָאד ,ןבירשַאב יונעג ןטרָאד ןענייז ןירערעל סלַא ןעוטפיוא עריא
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 ס יי ה יד

 -עדליש עדנגלָאפ יד ןעמענסױרַא "ךוב-רוכזי רערעל; ןיא עיפַארגָאיב רעד ןופ

 : (297---294 .זז) רעטסעווש ןייז ןופ ןבעגעג טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,גנור

 טָאה יז רעליטש סָאװ .עכייוו ַא ,עליטש ַא ןעוועג זיא םיטש ריא;

 רעמענעגנָא ןוא רעביל ץלַא ,סַאלק ריא ןיא רעדניק יד וצ טדערעג

 "רעד ןופ חוכ םעד ןעמַאמ ריא ןופ טנשריעג טָאה יז .ןעוועג ןטרָאד זיא
 ַא ןעוועג זיא סע זַא ןעגנוזעג טָאה סַאלק ריא .עלהשעמ ַא ןלייצ

 ...תיחמ
 -סיײגַאב ַא סַאלק ריא ןופ ןעמוקסיורַא עיצקעל ַא ךָאנ טגעלפ יז ...

 עטלוב עסיורג עריא ,ןזָאלעגּפָארַא ּפָאצ רעצרַאװש רעגנַאל ריא ,עטרעט

 "עג סַאלק םעד גנַאל וצ לסיב ַא טָאה יז סָאװ ,טקידלושרַאפ יוװ ןגיוא

 ןעּפעשטּפָא טיג ךיז ןליוו ,םורַא יז ןעלגניר רעדניק .רעבָא .ןטלַאה
 ?רעטייוו זיא סָאװ ,היבצ ןירערעל -- ןסיוו ןליוו ,ןגערפ ,ריא ןופ

 ...ןלייצרעד רעטייוו ךייא ךיא לעװ ןגרָאמ ,רעדניק ,ןגרָאמ

 ַא ןייטשניבור יכדרמ רערעל ןטימ טַאהעג הנותח טָאה יז ..,,

 רעד ,רערעל רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעייז ןוא רעטנרעלעג-טוג ,רעליטש

 זיא רעטעּפש לסיב ַא .לוש-עלעדנעמ רעקָאטסילַאיב רעד ןופ רעריפ

 רעד ןיא סרערעל עקיטכיוו ןוא סנירעדנירג יד ןופ ענייא ןרָאװעג היבצ

 יד ןעוװעג סָאד זיא ענליוו ךָאנ .עיזַאנמיג רעשידיא רעקָאטסילַאיב

 ןלױּפ ןיא עיזַאנמיג עכעלטלעוו-שידיי עטייווצ

 ,קיטַאמעטַאמ ןעוועג ןענייז עיזַאנמיג רעד ןיא ןדנַאטשנגעק עריא

 סַאלק"רעטסומ ַא ןרָאװעג זיא סַאלק ריא .שידיי ןוא טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 המכח יד ריא ןופ ןענרעל ןיהַא ןעגנַאגעג זיא ןעמ .סרערעל עגנוי רַאפ

 ,רערעל ַא ןייז ןופ
 ןעיצרעד וצ עבַאגפיױא יד ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד רַאפ ףמַאק

 טכַארבעג טָאה סָאד -- לוש רעד ןופ טכער יד רַאפ ףמַאק ,רוד םעיינ ַא

 ריא טול ,ןעוועג טינ זיא יז ,"דנוב, ןופ גנוגעװַאב רעד ןיא ןהיבצ

 ןָאט וצ טייקיאעפ ןייק טַאהעג טינ טָאה יז ,שטנעמ-יײטרַאּפ ַא ,רעטקַארַאכ

 ,לופ ןָאט ,ךַאז ןייא רָאנ ןָאט טנָאקעג טָאה יז ,לָאמַאטימ ןכַאז עכעלטע

 "דנוב, רעד זיא רעבירעד ןוא .לוש יד ןעוועג זיא טַאט ריא ,ךַאז ריא

 *...ךַאז-הנומא ןַא רָאנ ריא ייב ןעוועג

 "יש ייווצ רעטעּפש --- לאפר ןוא ףסוי --- ןיז ייווצ טַאהעג טָאה יז

 ,שידיי -- רעדניק עריא ,שידיי -- בוטש ריא; ,ןסַאלק עריא ןיא רעל

 ."שידיי --- םולח ריא ןוא שידיי --- טעברַא ריא

 םיטרּפ יד .ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז לאפר ןוא היבצ

 טריפעג ןענייז ןעקפסוי טימ ןייטשניבור (לטָאמ) יכדרמ .טנַאקַאב טינ ןענייז

 ןבָאה ןשטייד יד .עקנילבערט ןייק סענָאגַאװ יד טימ ,דנַאטשפיױא ןכָאנ ,ןרָאװעג

 ןייז טימ ןקעדרַאפ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה עקפסוי ,ןָאגַאװ ןיא ןסיש ןעמונעג
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 .ןרָאװעג ןסָאשרעד עדייב ןענייז ייז : ןפלָאהעג טינ טָאה סע .ןטַאט ןייז רעּפרעק
 א

 ,רענייק ןבילבעג טינ זיא קָאטסילַאיב ןיא החּפשמ-טַאּפ רעצנַאג רעד ןופ

 ...רצנײק

 יוליע רעקָאטסילַאיב רעד 2

 החּפשמ רעד ייב זיא ,סַאג רענעימוג רעד ףיוא ,1890 ,ילוי ןטס26 םעד

 ,(בקעי) לקנַאי -- דניק עטרעפ סָאד ןרָאװעג ןריובעג טַאּפ

 ןיא ןוא ןסעומש ןיא ,רעטעּפש טַאּפ טָאה ןרָאי-רעדניק עירפ ענייז ןגעוו

 עכַאװש ןבילבעג תועמשמ םיא ןענייז סע .,טלייצרעד קינייװ ץנַאג ,רעכיב ענייז

 ןטכַארט ןייז ןופ ךס ַא ןעוו ,ןבעל ןייז ןופ ףוס עמַאס םוצ טשרע .ןעגנורענירעד

 "עקהנח; לכיב ןטצעל ןייז ןיא רע טָאה ,לָאמַא ןטייוו םוצ טדנעוועג ןעוועג זיא

 סענילַאמ ןביולק ןייג טגעלפ רע ױזַא יוװ : תונורכז-רעדניק רָאּפ ַא ןטכָאלפעגניירַא

 ןשידרערעטנוא ןַא ןיא ףיט ןכירקרַאפ טגעלפ רע יוװ ; דלַאװ רעקָאטסילַאיב ןיא

 יד ןופ זיוה םעד ןגעקטנַא *גרַאב סרעגנַא, ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לענוט

 טימ זיא לענוט ןבלעז ןכרוד) סָאלש סיקצינַארב וצ גנוטכיר רעד ןיא ןרעטלע

 רעטגַאװעג-קילייה ןיא ענייש רעטסעווש ןייז ןכָארקעג רעטעּפש רָאי קיצפופ

 יװ ;(*סָאלש; ןבלעז םוצ עקַאט גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ תוחילש

 ןסיורג םעד -- *ןדע-וג םענעטָאברַאפ םעד ןיא טעבנגעגניירַא ךיז טָאה רע ױזַא

 טקָאלעג טָאה סָאװ ןוא סָאלש סיקצינַארב טלגנירעגמורַא טָאה סָאװ ,ןטרָאג

 .תודוס ענייז עלַא טימ ,טײקנסָאלשעגּפָא ןייז טימ רעדניק עשידיי עלַא

 רַאפ טרָא םעד ןטָארטעגּפָא לענש רעבָא טָאה עלעקנַאי רעשירעפיטש רעד

 | | ,לגניי-רדח םעד ןעלעקנַאי

 "עג תונורכז עכעלטפירש ןוא עכעלדנימ סטַאּפ ןיא ןבָאה ןרָאיײ-רדח יד ךיוא

 רענַאקירעמַא ןטנַאקַאב ןופ יורפ יד) ןייטשנרָאב הרש .,לָאר עּפַאנק ַא טליּפש

 "רדח ןטשרע סטַאּפ ןופ רעטכָאט יד זיא (ןייטשנרָאב לדוי רעוט-רוטלוק ןשידיי

 ןזיװעגסױרַא ךיג ךיז טָאה עלעקנַאי זַא ,רעביא טיג יז ,ןַאמצלַאז בייל 'ר ןיבר

 לענש רעייז טָאה סָאװ ,לּפעק ןפרַאש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא טימ עלעגניי ַא רַאפ

 ,םירבח ענייז ןגיטשעגרעבירַא ליפ ױזַא ףיוא טָאה ןוא הרות-רדח יד ןעוועג ספות

 ,םידימלת ערעדנַא יד ןפלעהסיורַא לָאז רע זַא טמיטשַאב םיא טָאה בייל 'ר זַא

 סע .לַאפכרוד ַא ןעוועג זיא ןטַאּפ ןופ עיסימ "עשרערעלא עטשרע יד טָא רעבָא

 טינ ןפוא םושב טָאה רע ןוא סַאג ןיא ךיז ןליּפש וצ ןגיוצעג רעסעב םיא טָאה
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 ךעלּפעק עטּפָאטשרַאפ יד ןיא ירבע לסיב'ס ןקַאהנײרַא טימ ןבעגּפָא ךיז טלָאװעג

 עטוג סניבר םעד .םיא ןופ רעטלע ןעוועג וצרעד ךָאנ ןענייז סָאװ ,ךעלגניי ןופ

 ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה דייר עזייב ןוא

 ןַאד בייל 'ר לָאז --- !תורצ ןבָאה ךָאנ ךיא לעװ עלעגניי םעד ןופ טָא -- |

 ,בוטש ןיא ךיז ייב טגָאזעג ןבָאה

 -עגסױרַאק עלעקנַאי זיא לענש ץנַאג .טַאהעג טינ רֶע טָאה תורצ ליפ וצ

 רעייז סָאד ךיוא ,רדח ןרעכעה ַא ןיא ןעגנַאגעגרעביא ,רדח םענעי ןופ *ןסקַאװ

 .ןסקַאװעגרעבירַא ךיג

 ,הבישי יד --- ןעוועג זיא טירש רעקידרעטייוו רעד

 ,ןוז רעטסטלע רעד ךיוא .טיירגעגוצ ןעוועג ןיוש םיא רַאפ זיא געוו רעד

 ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ןוא רענרעל רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא ,למהרבא

 -ָאלס עטמירַאב יד -- טגָאמרַאפ ןַאד טָאה עטיל סָאװ הבישי רעטסערג רעד ןיא

 רַאפ .טעדנירגעג טַאהעג טָאה רעטנַאלַאס לארשי 'ר סָאװ ,הבישי רעקדָאב

 ,דובכ ַא ,הילע עסיורג עטעטרַאוװרעד-טינ ַא ןעוועג סע זיא רעכעלב םעד ןעקסָאנ

 ,ןבעל ןייז ןיא טַאהעג טינ רע טָאה ןרעסערג ןייק סָאװ

 -- לּפעק טוג ַא טָאה ןוז רעטייווצ ַא ךיוא זַא טסואוורעד ךיז טָאה ןעמ זַא

 טקַאּפעגניײא עקסָאנ טָאה ,הבישי רעבלעז רעד ןיא ןעמונעגנָא ןעלעקנַאי ןעמ טָאה

 ןקירָאי-ןעצ רעדָא ןיינ ןייז טריפעגקעווַא ןוא זייּפש לסיב ַא ,םישובלמ עלעקעּפ ַא

 ןלָאז ייז זַא ,ןדיי רָאּפ ַא ןטעבעג טָאה רע .,ןַאב רעד וצ ,לַאזקָאװ םוצ ןעלעקנַאי

 "ַאיב ןופ -- עזייר רעגנַאל ַא ףיוא טרָאפ רע :דניק ןייז ףיוא גיוא ןַא ןפרַאװ

 ,ענווָאק ןייק שזַא ענליוו ןוא ענדָארג רעביא קָאטסיל

 ,רעמייב ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ טקוק ןוא עלעקנַאי טציז רענעקָארשרעד ַא

 ,טעטש ,רעפרעד ,רעזייה יד ףיוא ,רעטצנעפ יד ייברַאפ לענש ןעילפ סָאװ

 ,ענווָאק ןיא ןיוש רע זיא טָא ןוא

 עקידנעייגיײברַאפ דניק סָאד טגערפ -- ?הבישי רעד וצ ןעמ טייג יו --
 .ןדיי

 ןרעלק -- !רדח ַא רעכיז טסניימ וד ,עלעגניי ,הבישי יד טינ טסניימ וד ---

 ,שרעדנַא סעּפע ןייא טינ ייז טלַאפ סע .ןדיי יד ףיוא םיא

 ,דניק סָאד ךיז טנשקע -- !הבישי יד ףרָאד ךיא ,ןיינ --

 זיולב ןעוועג זיא ?הבישי יד; רעבָא .ךס ַא ןעוועג ענוװָאק ןיא ןענייז תובישי

 ןבױהעגנָא ןַאד ןיוש טָאה סָאװ ,הבישי רעקדָאבָאלס יד ,"לארשי תסנכ; :ענייא

 יד :ןסייר ןוא עטיל ןיא טליּפשעג רעירפ טָאה ןישזָאלָאװ סָאװ ,לָאר יד ןליּפש

 .תונדמל רעשידיי ןופ *עימעדַאקַאק
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 רעד וצ ןעמוקעגוצ זיא עלעגניי סָאד ןעוו ,קערש יד ןלעטשרָאפ ךיז ןעק ןעמ

 רעקילדנעצ יד ,לַאז ןסיורג םעד ןעזרעד ,ריט יד טנפעעג טָאה ,הבישי רעסיורג

 ןגייטש ,ךיז ןעלקָאש ,סרעדנעטש ערעייז ייב ןעייטש סָאװ ,םירוחב ענעסקַאװרעד

 ןוא זיולק ןרעביא םורַא ןעייג ,םינוגינ ערעייז טימ רעביא ערעדנַא יד ענייא

 ."ןענרעל ןיא ןדייר;

 ,דרעב עגנַאל ןיוש יד טימ םיחיגשמ ערעטלע יד ןוא

 יד טָאה סָאװ ,לקניפ שריה עטָאנ 'ר --- ןילַא *רעטלַא; רעד זיא טָא ןוא

 טנעמעלע ןקיטכעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ רעטנַאלַאס לארשי 'ר ןופ ערעל-רסומ

 ּפעק עטסעב יד טסולפנייאַאב ןבעל ןצנַאג רעייז ףיוא טָאה ןוא ןעיצרעד ןופ

 .עטיל רעשידיי רעד ןופ

 ןעק יצ :רעהרַאפ ןגנערטש ַא ףיוא ןעמונעג עלעגניי סָאד ןעמ טָאה יאדווַא

 זיא דלַאב ןוא ןטלַאהעגסױא ןעמַאזקע םעד טָאה עלעקנַאי ? ןענרעל עקַאט רע

 "הבישי ערעטלע ליפ ,עלַא טימ ךיילגוצ ,לרוחב-הבישי ַא ןרָאװעג ןיוש רע

 ןופ ןעמָאנ םעד טעּפעשטעגוצ םיא וצ ךיילג ןעמ טָאה ,ךיז טריפ'ס יו .םירוחב

 טָאה בייהנָא ןופ ,?רעקָאטסילַאיב רעד עלעקנַאי; ןרָאװעג זיא רע ןוא טָאטש ןייז

 "רךיבנייא, ךיז ןפלָאהעג ,ןפלָאהעגסױרַא למהרבא רעדורב רערעטלע ןייז םיא

 טָאה למהרבא ןרעטלע םעד :טינ ךיז ייז ןבָאה טרבחעג ליפ וצ רעבָא ."ןרעג

 רענעגייא ןייז ןליפַא ןייז סע געמ ,דניק ַא טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טסַאּפעג טינ

 ןייז ןעק רע זַא ,ןזיוַאב עלעקנַאי טָאה ָאד -- ןענרעל ןיא ןוא ,לרעדורב

 ,ןײטשַאב ןילַא לטעטש

 ,טלייצרעד קינייװ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טַאּפ טָאה רדח ןגעוו ביוא

 עסיורג רעייז ַא טַאהעג םיא ףיוא טָאה הבישי יד זַא ,ןבעגעגוצ ןפָא רע טָאה

 -ימרָאפ רעד ןיא רָאטקַאפ רעקיגָאװ רָאג ַא ןעוועג קפס ילב זיא סע .גנוקריוו

 ,ןטפַאשנגייא עכעלנעזרעּפ ענייז ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןופ גנור

 -הבישי סטַאּפ ףיא רעגנעל לסיב ַא ןלעטשּפָא רעבירעד ךיז ןלעװ רימ

 טימ רָאנ טינ תוכייש ַא רעבָא טָאה ,ןעגנערבסױרַא ןעייג רימ סָאװ ,סָאד ,ןרָאי

 -ָאס; יד םערָאװ .רעייגטימ ענייז ןופ רעטרעדנוה ףיוא לח זיא סע .ןיילַא ןטַאּפ

 רערעסערג ליפ ַא ןיא ךָאנ ןוא סָאג רעשידיי רעד ףיוא "עיצולָאװער עלַאיצ

 -עג טריפעגכרודַא ךָאד זיא *עיצולָאװער-רוטלוק עכעלטלעוו-שידיי, יד סָאמ

 עגנוי ךרוד סָאמ רעסיורג רָאג ַא ןיא (ןרָאװעג טריפעגנָא רעטעּפש ןוא) ןרָאװ

 ,ןעמוקַאב גנוטלַאטשעג-רעטקַארַאכ רעייז ןוא גנודליב רעייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ,הבישי רעד ןיא ,טַאּפ יו יױזַא

 עטנעקרענָא ןַא טרעבָארעד לענש ךיז טָאה *רעקָאטסילַאיב רעד עלעקנַאי;
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 רע ,רענרעל עטוג ,ערעטלע יד ןשיוװצ ,הבישי רעקדָאבָאלס רעד ןיא "עיציזָאּפ;

 רֶע ,לּפעק ןפרַאש ןייז טימ ןוא ןערב ןייז טימ ,הדמתה ןייז טימ טכיירגרעד סע טָאה

 ,םירוחב-הבישי ערעטלע יד ןופ ןליוורעדיוו םעד ןפמעקַאב טפרַאדעג ייברעד טָאה

 וצ הנותח רָאג רעדָא "הכימס; ףיוא טיירג ןעוועג דלַאב ןיוש ןענייז לייט סָאװ

 "סיפ עגייז סָאװ ,עלעגניי ַא טימ אתורבחב ןענרעל טלָאװעג טינ ןבָאה ייז .ןבָאה

 ךָאנ ךיז ןגעלפ ןוא ליד םוצ קנַאב ןופ ןכיירגרעד ןענעק טינ ךָאנ ןגעלפ ךעל

 -סילַאיב קידנרָאפכרודַא ,טָאה הבישי רעד ןופ חלושמ ַא ,ןטפול רעד ןיא ןעלקָאש

 "-הבישי ערעטלע יד וצ טיירש עלעקנַאי זַא שרדמ-תיב ןיא טלייצרעד ,קָאט

 : םירוחב

 !ּפָאק ןיימ ףיוא רעסעב טקוק ,ךעלסיפ עניימ ףיוא טינ טקוק --

 ןעמונעג לענש ךיז טָאה ,עלעקנַאי ןופ לּפעק עצרַאװש סָאד ,"ּפָאק; רעד

 רעד ןיא לופ ןעװעג זיא סע עכלעוו טימ ,ּפעק עפרַאש יד ןשיוװצ ןלייטסיוא

 ,הבישי רעקדָאבָאלס

 טנעקעג ןבָאה עטלייצעג רָאנ סָאװ ,סָאד טכיירגרעד רע טָאה דלַאב ןוא

 -ַאב םיא ןבָאה ,םיחיגשמ-הבישי יד ,םייבר ענייז ,עקדָאבָאלס ןיא ןכיירגרעד

 טסַאלברַאפ ןרעוו ריא יבגל סָאװ ,גנונעכייצסיוא רעטסכעה רעד טימ ןעקנָאש

 ,רעטעּפש ןבָאה ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז סָאװ ,ןטפירש-גנונעכייצסיוא עלַא

 ,ןגָארקעג ,ןלוש ערעייז ןיא

 הבישי רעד םורַא ןוא ןיא ןעמָאנ ןייז זיא *רעקָאטסילַאיב עלעקנַאי; ןופ

 -- ןרָאװעג

 .?יוליצ רעקָאטסילַאיב הע ד ,

 !רָאי ףלעווצ-ףלע סנטסכעה יװ רעמ טינ ןעוועג טלַא ןַאד זיא רע

 ןיא רָאנ טינ ףתוש רעכיילג ַא ןרָאװעג ןיוש רע זיא לטיט ַאזַא טימ ,טציא

 ,ןײלַא ןענרעל םייב ןוא טיײװצעבלַאז ןענרעל ןיא ךיוא רָאנ ,"אתורבחב ןענרעל;

 ,ןפיט ַא טזָאלעג ןבָאה טכַאנײב ןענרעל סָאד טרפב ןוא ללכב ןענרעל סָאד

 ןעגנולייצרעד עטשרע ענייז ןופ רענייא ןיא .ןטַאּפ ףיוא קורדנייא ןקידנעטש

 "ןעגנולהעצרע, לכיב ןטשרע ןייז ןיא טקורדעגּפָא רעטעּפש) "טכענ עזָאלפָאלש;

 :ױזַא ךיז רע טביײרשַאב (1910 ןיא ,!סערגָארּפ, גַאלרַאפ רעװעשרַאװ ןכרוד
 .ךרד סנטַאט ןיא ייג'כ ,ןיילק ךָאנ ןיב ךיא ,גנוי ךָאנ ןיב ךיא;
 ...רמא ...רמא ...רמא ...אבר רמא ...אבר רמא
 -א-אזאב---ר
 ,תובהלתה רעמ טימ רעפיט ץלַא ,רעטייוו ץלַא
 םעד ןפע'כ .ןעמ זיא ןיײלַא .ָאטינ זיא רענייק ...לביטש ןיא

 "נָאלברַאפ ,רעטצנעפ ןופ סױרַא ךיז טפרַאװ לוק-ארמג רעד ,רעטצנעפ
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 עצרַאװש רעביא ,רעדלעפ עדמערפ ףיוא ,רעטרע עדמערפ ןיא טעשזד
 , ..רעמיוב

 ךָאנ .עקנָאל יד רעטייו .דָאס רעסיורג רעד זיא טייוו טינ ָאד
 ...עכיוה ,עכיוה ,גרעב ךיז ןעעז ךָאנרעד ,ךייט רעטיירב רעד רעטייוו

 :ןעמַאזוצ טרזח ץלַא ,טרעפטנע ץלַא ,טימ טנרעל ץלַא
 ...אבר ...אבר ...אבר רמא ...אבר רמא --
 טנרעל טרָאד ,רעטצנעפ ןופ סױרַא קוקיכ ...טינ ןיוש ןרעל ךיא

 ,ךיז טלקָאשימ ...טנרעל'מ ,ליטש רעד ןיא ןיײלַא ןעמ

 רעכיוה ַא ,רעסיורג ַא ,רעסיורג ַא רענייא םורַא טרָאד טייג סיוועג
 :רעדלעפ רעביא טנרעל ןוא טנַאה ןיא ארמג ענעפָא ןַא טלַאה ,ןואג

 ...אבר רמא ...אבר רמא
 ייטש ךיא ןוא טכַאנ יד טרעוו יורג ? ןקוק טינ סָאװרַאפ ..,קוק'כ

 ,רעטצנעפ םייב ץלַא ךָאנ
 םעד טימ ץלַא ...ךיז ןיא טגניז סעּפע ...ךיז ןיא טנרעל סעּפע

 | ,ןוגינ ןבלעז
 ,..לרוג ןיימ ...טלעוו רעד ףיוא לרוג ןיימ ןסיוו רימ ךיז טליוו'ס
 ךיא לעװ םירפס עכלעוו ? ןייז בר ַא ךיא לעװ טָאטש רעכלעוו ןיא

 ?ןעיוב ךיא לע הבישי עכלעוו ? ןביירש
 ןענרעל ףרַאד'מ .ןבָאה הדמתה ףרַאד'מ .רעדנעטש םוצ ייג'כ
 ךעלתויתוא עניילק יד ןיא קעװַא םיווש ,רעדנַאנופ ךיז לקָאשיכ

 : תופסות ןופ
 ...ימנ אכה ,..ימנ אכה
 ןטשרע םוצ ןיוש ךיז טּפעלש ענעדיי עטלַא ןַא יצ ,דיי רעטלַא ןַא

 -רַאפ ...עגר ַא ּפָא ךיז טלעטש ,לוק ןיימ טרעהרעד : תירחש וצ ,ןינמ
 ?יז טכַארט סָאװ ...סעּפע טכַארט ....ךיוה רעד ןיא ןגיוא יד טביוה

 + ךָאנרעד טגָאז
 ...טשטנעבעג . ,.ןייז רע לָאז טשטנעבעג ---
 ."ןעוועג םירומשמ ןענייז'ס

 עטפַאהרעױד יד ןופ לייט ַא ןענכערסיוא ,רוציקב רָאג ,ןריבורּפ רימָאל

 ףיוא ןוא ךעלנעזרעּפ ןטַאּפ ףיוא ןזָאלעגרעביא טָאה הבישי יד סָאװ ןסולפנייא

 -לעוו ןיא ,טעברַא רעשירענָאיּפ רעצנַאג רעד ףיוא --- רוד ןייז ןופ ןשטנעמ יד

 ,ןָאטרַאפ ױזַא ןעוועג ןענייז ייז רעכ

 ךס ַא ףיוא סיוא ךיז ןטיירּפש ןוא עקיטרַאנדײשרַאפ ןענייז ןעגנוקריוו יד

 .עקיטכיוו רעקינייוו ןוא עקיטכיוו ,ןטיבעג

 "ארמג רעד יװ ,ןינע ןקיטייז ,ןקיטכיוו קינייװ ךרע יפל ַאזַא לשמל טמענ

 טגעלפ לָאמ ןייא טינ .קעװַא טינ לָאמנייק ןטַאּפ ןופ זיא ןוגינ רעקיזָאד רעד .ןוגינ

 רָאג ןוא ןענעייל םייב ,טעברַא רעד ייב ןעמורברעטנוא ןרעה ןענעק םיא ןעמ
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 טַארעּפער ַא ,עיצקעל ַא תעב ,טגעלפ טַאּפ ןעוו ןעגנילקסורַא רע טגעלפ טלוב

 ,גנולייצרעד ַא ןופ גוצסיוא ןַא ,דיל ַא ןענעיילרעביא ןפרַאד

 טעמכ ןַאד ךָאנ ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 ,"גנוטייצסקלָאפ2 עיצקַאדער רעד ןיא טייצ עסיוועג ַא טעברַאעג ,רעכעלטנגוי ַא

 רענעי ןופ תונורכז יד טצירקעגנייא-טלוב ןורכז ןיימ ןיא ןבילברַאפ ןענייז סע

 עטסקיטכיװ יד ןגיובעגרעביא ןציז ךעלשיט-ביירש ענעבירעגּפָא יד רעביא ,טייצ

 רָאטקיװ ,טַאּפ בקעי ,רענפעש ךורב ,יקסנישטשעל ףסוי -- "דנוב? ןופ רעביירש

 םייב ןוגינ ַא סעּפע טמורב ייז ןופ רענייא רעדעי ןוא --- סעדָאה קיווייל ,ןַאמלוש

 ַא ןופ ןייז טנעקעג טָאה עידָאלעמ יד .ןביירש םייב ,ןטכַארט םייב ,ןענעייל

 סע זיא ןעמורב םעד ןיא רעבָא -- סנַאמָאר ןשיסור ןטלַא ןַא ןופ ,דיל-סקלָאפ

 ןעוו ,ןטייצ יד ןופ גנַאלקּפָא ןַא ...ןוגינ-הבישי ַא יו שוריפב ןעמוקעגסױרַא

 ,"ךיז רַאפ; טנרעלעג הבישי רעד ןיא טָאה ןעמ

 "וחב-הבישי יד ןופ םינוגינ ענעגנוזעג-רוביצב עקידתובהלתה ,עקיכליה יד

 ,עקידתובהלתה ,עקיכליה עיינ יד ןיא םרָאפ ענרעדָאמ רעייז ןענופעג ןבָאה םיר

 -רוטלוק יד ןופ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעיינ רעד ןופ רעדיל ענעגנוזעג-רוביצב

 -לענש רעקילדנעצ יד ןיא --- םרָאפ רעטסנעש רעייז ןיא ,רעטעּפש ןוא ןענייארַאפ

 .רעדיל-לוש ענעמוקעגפיוא

 אק יַאמ; יד ןופ *רעגלָאפכָאנ; עטקעריד ןענייז רעדיל יד טָא ןופ לייט

 "מיא ןרענָאיצולָאװער רעמ טימ ןעגנוזעג --- הבישי רעד ןופ ןעגנַאזעג-?ןל עמשמ

 ןבָאה ייז ןופ ליפ .ָאּפמעט ןרעלענש ַא טימ ,טסעטָארּפ ןלַאיצָאס רעמ טימ ,טעּפ

 קורדסיוא םוצ סָאד טמוק ןטסטלובמַא ."קאלשרעטנוא ןזעיגילער, ןימ ַא שוריפב

 -- ןמיה ריא טַאהעג טָאה ײטרַאּפ עדעי .ןענמיה-ייטרַאּפ ענעדיישרַאפ יד ןיא

 אקווד שיטסירעטקַארַאכ טינ סָאד זיא .העובש ַא ןעוועג זיא ןמיה רעדעי ןוא

 יד ,עשיזיוצנַארפ יד ,עשטייד יד ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ

 טָאהעג טינ ןבָאה גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןוא עשיסור עקידתונכש

 ייב ,טָאג ייב ןריואוושעג טינ עקַאט טָאה'מ !עשידיי יד רָאנ .רעדיל-העובש ןייק

 ןלָאז דרע ןוא למיהג זַא ,"העובשג רעד וצ ןפורעג ןעמ טָאה -- הרות רפס ַא

 סע ןעמ טָאה ןעגנוזעג ןוא *,..ןרעטש עקיטכיל יד ןייז ןלָאז תודע ,ןרעה זדנוא

 ןעק סָאװ ,גנודָאלנָא רעלענָאיצָאמע ןַא טימ ,ןביולג ַא טימ ,םזַאיזװטנע ןַא טימ

 -- יוװ גנוסַאפפיוא רענרעדָאמ ןופ ןענימרעט ןיא ןרעוו טנכיײצַאב טינ שרעדנַא

 ,עיגילער

 עטשרע יד ןופ ענייא ,דיל ןשידיי ןטימ ןבעגעגּפָא ליפ ךיז טָאה אפוג טַאּפ

 ,רעדיל'רעדניק ןפַאש ןעוועג זיא ,רערעל סלַא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,תודבוע
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 עטסטבילַאב ענייז ןופ ענייא ןעוועג ןוגינ רעשידיי ַא זיא ןבעל ןייז ןופ ףוס םוצ זיב

 ,ןטימ ןיא ןייז רע טגעלפ ,ערעגניי יד ןשיווצ לעיצעּפס ,הביסמ רעדעי ןיא .ןכַאז

 "עג ביל טָאה רע עכלעוו ,רעדיל .,ןעגניז ןיילַא ,רוביצב גנַאזעג ןטימ ןריפנָא

 עשינזח ןגעלפ ייז ןשיווצ ןוא --- לָאמ עקילייצמוא ןרעה ןענעק רע טגעלפ ,טַאה

 ,ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמענרַאפ םינוגינ

 ןלופ ַא טַאהעג טָאה ןוא "עקהנח לכיב טצעל ןייז ןבירשעג טָאה רע ןעוו

 טיוט ןייז ךָאנ גָאזנָא ןקיטסיײג ןימ ַא רעביא ןיוש רע טזָאל סָאד זַא ,ןייזטסואווַאב

 רעד ןיא רע טָאה ,ןרעהוצ ךיז טעװ סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ ןוא החּפשמ ןייז רַאפ

 "טייז רָאּפ ַא ןטכָאלפעגניירַא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ןבעל ןופ גנוביײרשַאב

 וצ ןבירשעגוצ ןוא ָאטעג ןיא ןעגניז ןַאד טגעלפ ןעמ סָאװ רעדיל יד ןגעוו ךעל

 | : תורוש עכלעזַא ייז

 לָאמ ליפ ןיב ךיא .רערעל רעשידיי ַא ןעוועג לָאמַא ךיוא ןיב ךיא;
 טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו ,ןרעמיצ-לוש יד ןיא ,ןסַאלק יד ןיא ןסעזעג
 -וצ ןעגניז ךיוא לָאמַא געלפ ךיא .רעדניק יד טימ רעדיל ןעגנוזעג ןוא
 ןרעביא ןייגעצ ךיז ןגעלפ םינוגינ ערעייז טימ רעדיל יד ,ייז טימ ןעמַאז
 ,"ץרַאה

 ;גָאזנָא ַאזַא רעביא טזָאל רע ןוא

 ףרַאד ןעמ .רעדיל-ָאטעג יד טָא ןענעק ףרַאד דניק שידיי סעדעי;
 שקילייה ןוא רעטרעװ עקילייה -- רעדיל עקיליײיה ןענייז יז .ןעגניז יז
 ,םינוגינ

 זיא ןוגינ-ָאטעג ןשידיי ןדעי ןיא ןוא דיל-ָאטעג ןשידיי ןדעי ןיא
 ,דוס רעסיורג ַא ןטלַאהַאב

 זיא סָאד ,דוס םעד טָא ןיילַא טייגרעד ,םעד וצ הכוז זיא סע רעוו

 ."ןבעל ןקיבייא ןופ דוס רעד

 ןייז ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,גָאז ַא ןופ תורוש יד טָא ןענייז טנעָאנ יו

 ןמלז רסיא 'ר ןטמירַאב םעד ,הבישי רעקצולס רעד ןופ הבישי שאר ןקילָאמַא

 : רעצלעמ

 ןענרעל םייב ןוגינ ןטימ ןוא הניכש יד ךיז םורַא ןעמ טָאה ,ןעמ טנרעל;

 ,ןצרַאה ןשידיי ןיא ןיירַא ןעמ טגניז

 ,ןליוּפ ןייק ןרָאפעג ןברוח םעד ךָאנ זיא טַאּפ ןעוו זַא ,רעדנואוו ַא ןעד זיא

 יד ןופ רעדיל עטקיליײיהעג עיינ יד טימ ןטכָאלּפעגכרודַא ןטכירַאב ענייז רע טָאה

 סערגנָאק-רוטלוק רעד סָאװ ,ךוב עטשרע עמַאס סָאד זַא ?ןטעצַאק ןוא סָאטעג

 ןעוועג זיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה (ןעוועג זיא טַאּפ רעריפנָא ןוא רעדנירג סנעמעוו)

 ?רעדיל-ָאטעג ןופ גנולמאזפיוא סיקסניגרעשטַאק עקרעמש
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 ןוגינ ןופ ןינע ןקיטייז םעד ףיוא טלעטשעגּפָא רעגנעל לסיב ַא ךיז ןבָאה רימ

 םעד ןיא טנענַאמרעּפ טביילברַאפ סולפנייא-הבישי רעד יו עיצַארטסוליא ןַא יו

 רעייז טירָאלָאק ןשיפיצעּפס ַא וצ טיג ןוא םירוחב-הבישי ענעזעוועג יד ןופ רוד
 | ,טייקיטעט

 ,ןענרעל ןופ ןינע רעלַארטנעצ רעד ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא לַאטנעמַאדנופ רעמ

 ,גנודליבטסבלעז ןוא גנודליב ןופ

 רעשידיי רעד ןופ טײקיטרַאנגייא יד ןייטשרַאפ טינ ןפוא םושב ןעק ןעמ

 -ָאקע יו רעקינייו טינ גנוגעווַאב-רוטלוק ןעוועג זיא סָאװ ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 זיא יז זַא ,טכַא ןיא טינ טמענ ןעמ ביוא --- גנוגעווַאב עשיטילָאּפ ןוא עשַימָאנ

 סיױרַא ןטכענ טשרע ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ןופ ןרָאװעג טעטלַאטשעג קיטסייג

 ןטסקיטכיװ םעד יו "ןענרעלק ןגָארטעגטימ ךיז טימ ןבָאה ןוא הבישי רעד ןופ

 -קעווַא ןבָאה ייז ,רעגייטש-סנבעל רעייז ןופ טנעמעלע-טנורג םעד יװ ,ליצסנבעל

 רכש רעד .ןענרעל וצ גנַארד םעד טינ רעבָא -- ארמג יד טייז ַא ןיא טגיילעג

 גנוקָאל יד .ךיז ןעוועטנורגרעד סָאד ,ןייטשרַאפ סָאד ,ןסיוו סָאד זיא ןענרעל ןופ

 ךרוד תוחוכ ענעגייא יד טימ ,ןײלַא ,םולשב ןכירקכרודַא סָאד זיא ןענרעל ןופ

 ץלַא --- םיא ןיא ןיירַא טכירק ןעמ רעפיט סָאװ סָאװ ,טניריבַאל ןקידלַאװג םעד

 ךיז ןגירקכרודַא סָאד -- זיא ןענרעל ןופ דיירפ יד .רע טרעוו רעטרעטנָאלּפרַאפ

 עקיטכיר יד ןגירק ,תמא םוצ ןייגרעד .,ןטייקירעווש עלַא ךרוד ףוס-לכ-ףוס

 טייקיטכיל ןופ םָארטש ַא ןוא רָאלק ,טושּפ ױזַא ץלַא ןַאד טרעוו סע ןוא -- הבושת

 ןעוו ,סעּפע ןיוש טכיירגרעד ןעמ ןעוו לָאמ סעדעי ןוא .המשנ יד טציילפרַאפ

 "ייוו וצ בױהנָא ןַא רָאנ סע זיא --- רמאמ ןרעווש ַא ןעוועג ספות ןיוש טָאה ןעמ

 ןעמ זַא ,ליפעג ןטימ ףד ַא רעביא ךעלדנע טשימ ןעמ ןעוו ,ןטסעמרַאּפ עקידרעט

 ףד רעייג ַא ךיילג ןיוש ךָאד טרַאװ -- ?טנרעלעגסיוא; קירעהעג ןיוש סע טָאה

 ןסיו וצ רעגנוה רעד ןוא ,ןָא יינספיוא ךיילג ךיז טביוה טסעמרַאפ רעד ןוא

 ,יינספיוא ךיז טרעקַאלפעצ -- זיא תמא רעתמא רעד סָאװ

 ַא טיג ןוא הבישי רעקדָאבָאלס רעד ןופ דליב סָאד עגר ַא ףיוא טזָאלרַאּפ

 -רעטעברַא רעד ןגעוו ,גנוגעוװַאב-רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןגעוו טכַארט

 -רַאנגיײא זיא סָאװ ,עדייב ייז ןשיווצ גוויז ןכעלנייוועגמוא םעד ןגעוו ,גנוגעוװַאב

 "לסילשע ַא טגירק ריא ןוא --- גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ייב רָאנ קיט

 ןכעלבײרשַאבמוא שממ םעד ןייטשרַאפ ןָא טבייה ריא .טײקיטרַאנגייא רעד טָא וצ

 "טעטש ןוא טעטש יד ןיא ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי עגנוי יד ייב גנַארדנסװ

 ,תוכולמ עשיטלַאב יד ,ןליוּפ ןיא רעטעּפש ,דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןופ ךעל
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 ןבָאה סעילַאװכ-עיצַארגימע יד ואוו טלעוו ןקע עלַא ןיא --- עקירעמַא-ןופצ ןיא

 ,ןגָארטרַאפ יז

 טָאה ױזַא ,קעװַא טינ לָאמ ןייק "ןענרעל; טרָאס םעד טָא ןופ זיא טַאּפ בקעי

 רעדנעטש-הבישי םעד טָאטשנא -- טינ רעמ ,טנרעלעג ןבעל ץנַאג ַא ןיילַא רע

 ןוא עטלַא רועיש ַא ןָא טימ טגיײלַאב קידנעטש ,שיט-סטעברַא ןייז ןרָאװעג סע זיא

 ןטעב ערעייז ןיא ןגיל גנַאל ןיוש טגעלפ החּפשמ עצנַאג יד ןעוו ,רעכיב עיינ

 ,ןציטָאנ ןכַאמ ,ןענעייל -- שיט-סטעברַא ןייז ייב ןציז טַאּפ בקעי ךָאנ טגעלפ

 הרוש עכעלנייוועגמוא ןַא ,ןעמזירָאפַא עקיציּפש ,תונויער ענעגנולעג ןביירשסיוא

 ,דיל ַא ןופ

 -ליב רעלעמרָאפ ןָא ןשטנעמ רוד ןייז ןוא טַאּפ ױזַא יו ,ןייטשרַאפ ןעמ ליוו

 טימ ןשטנעמ יד ןגיטשעגרעביא ןוא ןסיוו רעייז ןיא ןסקַאװעגפיוא ןענייז גנוד

 "יל ,לוח ידומיל טנרעלעגסיוא ןיילַא ךיז ןבָאה ייז ױזַא יו ,ןעמָאלּפיד עלעמרָאפ

 -- ןדער ןוא ןביירש ןופ טסנוק יד ,קיטעָאּפ ,קיגָאגַאדעּפ ,עטכישעג ,רוטַארעט

 "נעצ רעד ןופ ןייזטסואווַאב םעד טימ ןעמוקעג ןענייז ייז : רָאנ לסילש רעד זיא

 -- ?ךיז רַאפ ןענרעלא ןופ "קינכעט; רעד טימ ןוא ןסיוו ןופ טייקיטכיוו רעלַארט

 ,קנַאב-הבישי רעד ןופ

 "עגכרודַא ייז ןבָאה ,גנַארד-גנודליב םעד טימ ,טסייג-ןרעל םעד טָא טימ

 ַא ,לזיירק רעלַאגעלמוא ןַא ,סריא לרעמעק סעדעי .גנוגעווַאב עצנַאג יד טּפַאז

 ַא ןופ גנולמַאזרַאפ ַא רעטעּפש ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ עמייהעג ַא ,עקדָאכס

 ןַא ןעוועג זיא -- עפורג-ײטרַאּפ ַא ,זיירק-טנגוי ַא ,ןייארַאפ ןלענָאיסעּפָארּפ

 .ףערטפיונוצ-גנודליב רעתמא

 גנוגעווַאב-רעטעברַא עשידיי יד זַא ,ךעלריטַאנ ױזַא ןעוועג רעבירעד זיא סע

 םעד ןופ עציטש עטסקיטכיוו יד ,טנעמַאדנופ רעד ןייז לָאז ,ןריובעג ךיז ןופ לָאז

 רעד ןופ לָאז רעטעּפש סָאװ ןוא גנואוושפיוא-רוטלוק ןשידיי םענרעדָאמ ןצנַאג

 עכעלטלעוו:שידיי ענרעדָאמ יד ןגייטשפיוא עזַאב רעכעלטפַאשלעזעג רעבלעז

 | .לוש

 -מוא יד ןרעלקפיוא ןעמ ןעק סָאװ טימ : גנורּפש-ןטייז ַא לָאמ ַא רעדיוו ןוא

 םיחוכיוו עכעלדנימ ןוא עכעלטפירש עשירעטלַאּפש-רָאה לָאמטּפָא ,עכעלרעהפיוא

 זיא ?ןעגנוטלַאּפשיײײטרַאּפ עטּפָא יד ,"ןזעט; ,ןעגנורילומרָאפ ,ןעמַארגָארּפ ןגעוו

 עדעי ,סנַאנ רעדעי ,טרָאװ סעדעי ואוו ,טסיײג-לוּפליּפ רעטלַא רעד טינ סע

 השורי עטקעריד ַא זיא סָאװ ,גנוטיײדַאב עלַארטנעצ ַא טמוקַאב ,גנושטייטניירַא

 | | ? רעפסָאמטַא-הבישי רעד ןופ

 רעד ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,טפַאשביל ןוא ץרא-ךרד רעקידלַאװג רעד -- רעדָא
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 יוליע רעקָאטסילַאיב רעד

 -קעל םוצ ,רעריפ םוצ טַאהעג ,גנוגעווַאב-רוטלוק רעד ןיא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ןוא בר םוצ גנואיצַאב רעד ןופ גנוצעזרָאפ יד טינ סע זיא .רעביירש םוצ ,רָאט

 םעד טימ קיטייצכיילג ןוא ? ךרד-הרומ ןקיטסייג םעד ,הבישיה-שאר םעד ,יבר

 ,ןגערפוצּפָא טייהיירפ יד -- טפַאשביל ןוא ץראיךרד ןקידנקילייהרַאפ שממ

 ןעגנערב ,ןשטייטסיוא רעסעב ןלָאז סָאװ ,סרעפטנע ערעדנַא ןכוז ,ךיז ןייז חכוותמ

 ,גנוקידירפַאב עכעלנעזרעּפ ערעסערג ַא

 ןיא ,ןעגנוגעװַאב-רעטעברַא ערעדנַא ןיא סָאמ ַאזַא ןיא טינ סע טָאה ריא

 !רעשידיי רעד ןיא יו ,סערעפס-רוטלוק ערעדנַא

 ?"טסייג הבישינ םעד ןופ השורי עטקעריד ןייק טינ סע זיא

 "ָאמ ןופ ךירטש-רקיע רעד זיא קידשרוש ,שיטסירעטקַארַאכ רעקינייו טינ

 -ילַארָאמ ןייז ,טײקנדָאלעגנָא עשיטע עכיוה ןייז -- סנַאסענער ןשידיי םענרעד

 ,סולפנייא רעשידיחי ַא יו ייס ,גנוניישרעד-ןסַאמ ַא יו ייס ,סָאטַאּפ רעש

 -רָאפ ענייז עלַא ןיא ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ טייקיטראנגייא רעד טָא ןגעוו

 -- לילג ןיא סרעיוב-הצובק עטשרע יד וצ זיב טרעקעל עקשריה ןופ --- ןעמ

 טלוב ןענייז "ןעלצרָאװ עשידייא עטלַא ענייז ןוא ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא

 ,ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא

 רעשטשָאמַאז רענעזעוועג רעד .ענעדיישרַאפ ןעוועג ןענייז *ןעלצרָאװ, יד

 עטיל ןיא .תודיסח רעשיליוּפ ןיא ןענופעג ןוא טכוזעג ייז טָאה ץרּפ רענרעל

 "הבישי ןיא ןטנעמעלע ענעי ןיא ןכוז גנודניברַאפ עשיטע יד טָא ןעמ ףרַאד

 -עגפיונוצ סרעגלָאפכָאנ ענייז ןוא רעטנַאלַאס לארשי ךרוד ןענייז סָאװ ,ןענרעל

 "ָארּפשעגסיױא ןַא ןיא ,הטיש רעשיּפָאזָאליפ רענעסָאלשעג ַא ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 יד סָאװ ,הטיש יד ;עדָאטעמ-ןרעל רעטסעפ ַא ןיא ןוא גנַאגוצ ןשיטע םענעכ

 "ַאקַא עטסכעה ריא ,רעטנעצ רעקיטסייג ריא ןעוועג זיא הבישי רעקדָאבָאלס

 .ר סומ :עימעד

 ללכב ןוא תובישי-רסומ יד ןרעדליש וצ רעטיירב ץַאלּפ רעד זיא ָאד טינ

 ,עטיל ץנַאג רעביא טײרּפשרַאפ עקדָאבָאלס ןופ ךיז טָאה סָאװ ,גנוגעווַאב-רסומ יד

 ןסירעגּפָא ףוס-לכ-ףוס ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא זַא ,טינ קפס ןייק רעבָא זיא סע

 רעכעלטלעוו ןופ רעגַאל םוצ רעבירַא ןענייז ןוא םייבר ערעייז ןופ ךרד םעד ןופ

 "גייא עפיט ןגָארטעגטימ הבישי-רסומ רעד ןופ ןבָאה ,םזילַאיצָאס םוצ ,טייקשידיי

 ואוו ,ןעגנוגעװַאב עיינ יד ןיא טצנַאלפעגרעביא ןסולפנייא יד טָא ןבָאה ןוא ןסולפ

 "טנורג עטלַא יד טימ ךות ןיא רעבָא -- ןעמרָאפ עיינ ןיא ןעמוקעגפיוא ןענייז יז

 ,םורַא םוצ ןוא ךיז וצ ןעגנורעדָאפסױרַא-טנורג ןוא ןעגנַאגוצ

 -גָאגוצ ענייז ןופ ליפ רעייז ,ןטַאּפ טימ לַאפ רעד ןעוועג קפס-ילב זיא ױזַא
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 "דנעטשרַאפטסבלעז ןוא ךעלריטַאנ ןרעוו ןטירטסױרַא ןופ םינפוא ,ןכירטש ,ןעג

 המשנ ןוא רעטקַארַאכ ןופ גנורימרָאפ ןופ ןרָאי יד זַא ,טקנעדעג ןעמ ןעוו ,ךעל

 "עּפש ןוא רעקדָאבָאלס רעד ןופ רעפסָאמטַא-רסומ רעד ןיא טכַארברַאפ רע טָאה

 ,הבישי רעקצולס רעט

 ןפַאש ,קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד ןעװעטַארּפָא טלָאװעג םזינויצ טָאה יאדוװַא

 ,ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רעוויטקעלָאק רַאֿפ עזַאב עיינ ַא

 "נַאג רעד רַאפ גנואיירפַאב טלָאװעג םזילַאיצָאס רעשידיי רעד טָאה יאדווַא

 ,קלָאפ עשידיי סָאד קידנסילשנייא ,טייהשטנעמ רעצ

 -סירעטקַארַאכ עמַאס סָאד טינ זיא גנוזיילרעד-ןסַאמ ןופ עיידיא יד רעבָא

 זיא סָאד .ןעננוטכיר עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ ענרעדָאמ ערעזדנוא רַאפ עשיט

 "נַא ןופ ןעגנוגעװַאב עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ יד טימ תופתושב ןבָאה ייז סָאװ

 ןומ גנוזיילרעד-ןסַאמ יד זַא ,זיא ייז רַאפ קיטרַאנגיײא זיא סָאװ .רעדנעל ערעד

 ,דיחי ןדעי ןופ גנוזיילרעד רעד טימ קיטייצכיילג ןעמוק

 ,גנידַאברָאפ ַא ןעוועג סע זיא ןבעל ןשידיי ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא : רעמ ךָאנ

 "רעד יד ,ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ןטרַאװ ךיז ףיוא ךָאנ זומ ללכ ןופ גנוזיילרעד יד

 ! ןטרַאװ טינ םעד ףיוא רָאט יז ,ןטרַאװ טינ םעד ףיוא רעבָא ןעק דיחי ןופ גנוזייל

 !דימו ףכית ,עגרה תאזב ןביײהנָא ךיז זומ יז ,ףרַאד יז ,ןעק יז

 "נָא ערעייז ןוא ןעגנוגעוַאב עשידיי ענרעדָאמ ערעזדנוא ןענייז ןיז םעד ןיא

 "יד ןייז רָאנ ,ךרד ןשידיי ןטלַא םעד ןופ גנורּפשקעװַא ןייק טינ ןעוועג רעריפ

 רעייז ןבילבעג יירט ןענייז םירבח ערעייז ןוא סטַאּפ יד .גנוצעזרָאפ עטקער

 רעייז ןופ ןייטשטנורג רעד ןעוועג זיא סָאװ ,"םדאה תוממורתה; ןופ ןביולג-טנגוי

 ,ןענרעל-רסומ
 טייטש הטיש-רסומ רעד ןופ טלעװ-ןעקנַאדעג רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ ןיא

 -טלעוו ןופ ןיורק יד זיא יז ,(* טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ,שטנעמ רעד

 ןעמ זיא --- עקדָאבָאלס ןיא טגָאזעג ןעמ טָאה -- שטנעמ ַא זיא ןעמ זַא .ףַאשַאב

 | ,ךאלמ ַא ןופ רעכעה

 עשילַארָאמ ןייז זיא -- ךיוה ױזַא זיא ןשטנעמ ןופ הגרדמ יד לייוו רעבָא

 לגנַארעג רעכעלרעהפיואמוא ןַא ןייז ףרַאד ןבעל עצנַאג סָאד .סיורג ױזַא תוירחא

 ,ןשטנעמ ןיא ָאד זיא סָאװ ,עסיורג סָאד ןעגנערבוצסױרַא ,ןריוויטלוק ,ןטיהוצּפָא

 ןכַאמ זומ שטנעמ רעד ,ּפָארַא-גרַאב רדסכ ןשטנעמ םעד ךָאד טּפעלש רוטַאנ יד

 ,רעטייל א זיא טלעוו יד; ,ןזָאלרעד טינ וצרעד ידכ גנוגנערטשנָא עטסערג יד

 ,526---482 יזז ,"עטילא ךוב ,".ה .י ןט19 ןיא עטיל ןיא הרות, סענעמ .א עז (*
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 יוליע רעקַאטסילַאיב רעד

 ןביילב טינ ןעמ ןעק ןטימ ןיא .ּפָארַא טייג ןעמ רעדָא ,ףױרַא טייג ןעמ רעדָא

 ,?ןייטש

 רדסכ ןזָאל וצ םיא ,ןשטנעמ םעד ןרעטייל וצ יו געוו ַא זיא הרות יד

 .רעטייווצ ַא וצ הגרדמ ןייא ןופ ןגייטש

 -- ?םוילַאיצָאס; טימ ,"רוטלוק, טימ "הרות ידע טרָאװ סָאד טשיוטרַאפ

 ךירטש ןקידנרינימָאד ,ןכעלכעלפרעביוא טינ םעד ,ןרעפיט םעד טמוקַאב ריא ןוא

 ןעוועג זיא טַאּפ בקעי עכלעוו ןיא ,ןעגנוגעווַאב ענרעדָאמ ערעזדנוא עלַא ןופ

 .ןרָאי ענייז עלַא ןָאטעגנײרַא
 ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ ףידגַאב םעד ןעמונעגפיוא רע טָאה סלַאפנלַא ױזַא

 ןעוועג זיא סָאד .סנַאסענער-רוטלוק ןשידיי ןופ עיסימ יד ןעזעג רע טָאה ױזַא

 | ,טעברַא רעשירערעל רעשירענָאיּפ ןייז ןופ ןיז רעד

 ןוא טעטש עסיורג יד ןיא ןדער טרעהעג םיא ןבָאה רעטנזיוט רעקילדנעצ

 רעד ףיוא ןלעטשּפָא טינ ךיז טגעלפ רע .ךעלטעטש עטסנעלק עמַאס יד ןיא

 -עיצקודָארּפ ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד ףיוא ,םזילַאיצָאס ןופ טייז רעשימָאנָאקע

 ןוא יָאטסלָאט וועל ,קיווייל ,ה ןוא ץרּפ .ל .י ןגעוו ןדער טגעלפ רע ,םעטסיס

 רוד רעצנַאג ַא שממ .,סיברַאב ירנַא ןוא ןַאלָאר ןעמָאר ,ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר

 ןקַאּפנָא ןגעלפ --- ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רָאנ ,ןטסידנוב רָאנ טינ --- ןשטנעמ עגנוי

 - טנעוו יד וצ שממ ךיז ןּפעלק ,ןלַאז-רעשעלרעייפ יד ,ןרעמיצ עסיורג ןוא עניילק יד

 "בילפרַאפ רעשילַארָאמ רעכעלרעניא רעד ןגעוו ןדער ןטַאּפ בקעי ןרעה וצ ידכ

 -געמ רעטסלופ רעד ןיא ןליפרעד וצ ,ןגייטש וצ רדסכ ןשטנעמ ןדעי ןופ גנוט

 ,ןטייקכעלגעמ עלעיצנעטָאּפ ענייז סָאמ רעכעל

 ןגעוו *דנוב; ןיא ,ײטרַאּפ-*,ס ,ס; רעד ןיא סעיסוקסיד עכעלדנעמוא יד ןיא

 -עדרָא רעשיטסילַאיצָאס רעקיטפנוקוצ רעד רעטנוא רוטקורטס רעשיטילָאּפ רעד

 ָאד טינ .,ןצרַאה ןלופ טימ טינ ןוא -- טקילײטַאב סָאװיּפַאנק ךיז רע טָאה גנונ

 ןעוועג םיא רַאפ זיא םזילַאיצָאס ,טּפַאשנדייל עכעלטפַאשלעזעג ןייז ןגעלעג זיא

 "ָאװער עשיסור יד סָאװ םזיטענגַאמ רעד וליפַא ,שטנעמ רעיינ רעד --- רקיע רעד

 םעד ןופ .רעשיטילָאּפ ןייק ןעוועג טינ זיא ,טַאהעג לָאמַא םיא ףיוא טָאה עיצול

 רעד טקָאלעג םיא טָאה סע רעבָא .טעכושטעגסיוא לענש רעייז ךיז רע טָאה

 ןופ סולפנייא ןשוריפב םעד רעטנוא ןסקַאװסיױא ןטרָאד ףרַאד סָאװ ,שטנעמ רעיינ

 טייהדניק רעטסירפ רעד ןופ ,ןעלטימ עלַא טימ טרעוו סָאװ ,לַארָאמ רעיינ ַא

 ,(1927 ,ײדנַאברַאפנטַאר ןיא עזייר ַאק עז) טצנַאלפעגנייא םיא ןיא

 יד ןעוועג ןענייז גנוגעווַאב רעד ןיא ןטיבעג-סטעברַא עכעלמיטנגייא ענייז

 גנוריפנָא עלַארטנעצ יד ,יָאשיצ; יד --- "ןשטנעמ םעיינ םעד ןופ סעירָאטַארָאבַאל,
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ךיוא רעטעּפש ןוא טעברַא-רוטלוק יד ,גנוגעווַאב-לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ
 -ידיי רעד ףיוא גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס רַאפ גנוגעווַאב ערַאברעדנואוו יד
 סנעמעוו ,(ףיקס) *דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס; רעשידנוב רעד ,סַאג רעש

 ,ףוס עמַאס םוצ זיב ביײהנָא ןופ ןעוועג זיא רע רעציזרָאפ

 עקידרעטייוו ןעניפעג ןלעוו רימ ןוא --- זילַאנַא םעד רעטייוו ןעיצ ןענעק רימ
 -געוו םעד ,רעוט ןוויטקַא םעד ,ןטַאּפ ןיא גנַאגוצ"רסומ םעד ןופ ןרוּפש ענעּפָא
 | .רעריפ םעד ,רעזייוו

 ךירדמ סלַא טסיב וד ןעוו --- זיא געוו רעטסעב רעד :טנרעלעג טָאה רסומ

 ,ורבחל םדא ןיב ןופ תווצמ יד וצ ,ןשטנעמ םוצ םינּפ ןטימ טדנעוועג

 "סיוא ןכַאמ טפרַאדעג רע טָאה ,עקירעמַא ןיא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא
 ייב .ןעמַאזקע ןרעוװש ַא וצ טלעטשעגסיוא לָאר-רעריפ ןייז ןבָאה סָאװ ,ןלַאװ
 רעד וצ טפַאשיײירטעג, ,"טיײקיזָאלסימָארּפמָאק, ,"טיײקנטלַאהעגסױא; ואוו ,לייט

 ,ענירטקָאד ַא ןרָאװעג ןענייז ?טײקלַאיָאל עלענָאיצַאזינַאגרָאק ןוא ?עיצידַארט
 ןעועג סע זיא טַאּפ בקעי רַאפ ...ןטלַאהעגסיױא טינ ןעמַאזקע םעד רע טָאה

 ,טקנערקעגרעביא שממ-לעוּפב טָאה רע סָאװ ,גנובעלרעביא ערעווש-ךעלנייּפ ַא

 רע טָאה עיצקנופ ןייז .טנעקעג טינ רע טָאה גנולעטשנייא ןייז ןרעדנע רעבָא |

 ,ורבחל םדא ןיב ןופ תווצמ יד ןיא ,טעברַא רעד ןיא ןעזעג

 ענייז ןופ *יטַארעּפמיא רעשירָאגעטַאקק ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאד

 ןֶָא ןרָאי עטסגניי

 ,רעריפסקלָאפ ןשידיי-טכע ַאזַא רַאפ טכַאמעג םיא טָאה סָאד
 -טימ ,עטסקימַאלפ יד ןופ ןעוועג זיא טַאּפ ,ליטס-רענדער ןייז לשמל טמענ

 ליטס ַא ןעװעג טינ זיא סע .סַאג רעשידיי רעד ףיוא סרענדער עטסקידנסייר

 ךױא זיא רע שטָאכ --- עיצקורטסנָאק רעקידנּפַאכרַאפ רעדָא ,זילַאנַא ןליק ןופ

 ןייז ןיא ןגעלעג זיא חוכ ןייז .טעטילַאװק רעכיוה ןופ רענדער ַא ןעוועג ָאד

 ,סָאטַאּפ ןייז ןיא ןוא ןָאט ןלַאטנעמיטנעס-ךעלנעזרעּפ ןייז ןיא ,טייקכעלמיטסקלָאפ

 -טימ ,עקידנּפַאכרַאפ ,עטושּפ יד ןופ ןרוּפש עפיט ןַארַאפ ןענייז םעד ןיא
 ,הבישי ןיא ןהעש-תושמשה-ןיב עקידתבש יד ןיא םירועיש-רסומ עקידנסייר

 ךיוא ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו ,טָאה ןוא ןלייצרעד טפָא טגעלפ טַאּפ

 -עכָאװ יד ןוא קעװַא טייג שדוק-תבש ןעוו ןטנעמָאמ ענעביוהרעד יד ןבירשַאב

 טָאה תבש רעד סָאװ ,תוינחור רעד ןופ המשנ יד ןליוהסיוא ןָא טבייה טייקיד

 "גוזַאב טרעוו שפנה-ןובשח ןקיטסייג ַא ןופ טייקידנעוװטיונ יד ןעוו ; טליפעגנָא

 ןעוו ,םירוחב-הבישי יד ןּפַאכרַאפ טגעלפ סָאװ זַאטסקע םעד ןגעוו ; סיורג סרעד

 ; תונויער ערעפיט ןדניצנָא טגעלפ סָאװ ,קנַאדעג ַא ,רמאמ ַא וצ ןייגרעד ןגעלפ ייז
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 רעכעה ןייווכעלסיב ןוא רעליטש רעירפ ,םר"-לוקב ןרזחנייא סע ןגעלפ ייז יו

 טרעוו ,רעפיט ןיירַא טגנירד סע זיב --- סע ןרזחרעביא ןוא ןרזחנייא ,רעכעה ןוא

 ,ליפעג ןוא קנַאדעג ןופ ,ץרַאה םעד ןופ לייט ַא

 טפָא טגעלפ רע ,ליטס-רענדער רעקידנּפַאכטימ סטַאּפ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 לָאמ סעדעי ,ץַאז ַא ןופ רעטרעװ עכעלטע וליפַא רעדָא ץַאז ןייא ןרזחרעביא

 רעטרעװ יד טָא טָאה רענייא רעדעי רָאנ טינ זיב ,רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש

 רעטרעוו יד טָא זַא ,טייצ ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע רָאנ ,ןעמונַאב ןוא טקרעמַאב

 יד טימ רערעהוצ םעד ןדניצנָא ןלָאז יז זַא ,טימעג ןיא ןעגנירדניירַא ףיט ןלָאז

 טינ ןבָאה סָאװ ןוא רענדער םעד טשרעהַאב ותעשב ןבָאה סָאװ ,ןליפעג עבלעז

 ,גנורזחרעביא רעדעי טימ טקרַאטשעג ךיז רענדער םייב ךיוא רָאנ ,םלוע םייב רָאנ

 -רעדָאמ םענעמוקענפיואיינ םעד ןופ לָאר יד ןכילגרַאפ לָאמ טּפָא טָאה ןעמ

 ,דיגמ ןשידיי ןלענָאיצידָארט םעד וצ רָאטַאטיגַא ןוא רענדערסקלָאפ ןשידיי םענ

 בקעי וצ גוצַאב ןיא טינ רעבָא ,ךיילגרַאפ םעד טָא ןיא תמא ָאד רעכיז זיא סע

 סָאװ ,ןכַאז ייז טשטייטרַאפ רע ,םלוע ןטסָארּפ םוצ ּפָארַא טדער דיגמ ַא ,ןטַאּפ

 ,ןסָאלשרַאפ יז רַאפ ןענייז סָאװ ,ןכַאז רעביא ייז טיג רע ,ןייטשרַאפ טינ ןענעק יז

 וצ ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,ייז טגָאז רע ןוא ייז טקערש רע ,ייז טעשַארטס רע

 .שנועו רכש

 ןעוועג טינ זיא סע .רענדער ןימ םעד טָא וצ טרעהעג טינ טָאה טַאּפ בקעי

 ןפָא יז רַאפ טנפעעג טושּפ טָאה רע .רערעהוצ ענייז ןוא םיא ןשיוװצ הציחמ ןייק

 ןעקנַאדעג ענייז עלַא וצ םיפתוש-טימ ןרָאװעג ןענייז יז ןוא המשנ ענעגייא ןייז

 ןעמיורט ענייז טימ ,ןעגנונעּפָאה ענייז טימ ייז וצ ןעמוקעג זיא רע ,ןליפעג ןוא

 ןענייז ייז ןוא -- ןשטנעמ ערעכעה ,עקידרשוי ,ענייש טימ טלעוו רעיירפ ַא ןופ

 ,לַאז ןיא םלוע םעד ןופ םענייא ןדעי ןופ ןעמיורט ןוא ןעגנונעפָאה יד ןרָאװעג

 ןלױּפ ןשידיי ןבורח ןיא ךוזַאב ןייז ךָאנ ,רע טָאה רעטעּפש רָאי קיצרעפ טימ

 ןוא .םיא טימ טנייוועגטימ ןבָאה ייז ןוא --- ןייוועג ןייז ייז רַאפ טנייוועגסיוא

 טכַאמעג ייז רע טָאה ,ןעגנובעלרעביא ענייז ןיא *םיפתוש/ רַאפ ייז ןכַאמ טימ

 ,ןפורעג ייז טָאה רע עכלעוו וצ ,םישעמ עסיורג יד ןיא ?םיפתוש;

 .רעטעּפש טשרע ןרָאװעג טלוב רעבָא זיא ץלַא סָאד

 ,רעדנעטש םייב ןענַאטשעג ךָאנ *יוליע רעקָאטסילַאיב; רעד זיא לייוורעד

 םעד ןעגנוזעג ,טלקָאשעג םורפ ךיז ,ןכיירגרעד טנָאקעג םיוק טָאה רע ןכלעוו וצ

 ןזיװעגסױרַא ,םירוחב-הבישי ערעטלע יד טימ ןעוועג חכוותמ ךיז ,ןוגינ-ארמג

 ןַא ,טנַאעג טינ ןוא הבישי רעד ןופ םינבר יד רַאפ תונדמל עפרַאשיץילב ןייז

 עכלעוו ,ןּפיצנירּפ עשיטע ןוא תודימ ,ןטּפַאשנגייא ןוא ןסיוו ןייא רע טּפעש סָאד
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 קיטייצכיילג ךָאד ןוא םעיינ ןסיורג םעד ףיוא ןגָארטרעבירַא ןפרַאד דלַאב טעוו רע

 יד ןיא ,ןייג טעװ רע ןכלעוו ףיוא ,גנואיינַאב-סקלָאפ ןופ געוו ןשידיי ןטלַא
 ,רָאי קיצכעז ערַאברעדנואוו ,הנחמ-סקלָאפ רעד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ

 ךורברעביא רעד 3

 רעד ,ז"בדיר רעד ,יקסװַאליװ דוד בקעי 'ר ,בר רעקצולס רעטסואווַאב רעד
 'ר ֹוצ טדנעוועג ךיז טָאה ,ימלשורי דומלת ןפיוא שוריּפ ןטסואווַאב ןופ רבחמ
 ןפלעה םיא לָאז רע זַא ,עקדָאבָאלס ןופ הבישי-שאר םעד ,לקניפ שריה-עטָאנ
 עלַא רַאפ לָאר עבלעז יד ןליּפש לָאז סָאװ ,קצולס ןיא הבישי-רסומ ַא ןפַאש
 ,עטיל רַאפ טליּפש עקדָאבָאלס סָאװ ,ןסייר ןיא םיבושי

 ןמלז-רסיא 'ר ןואג ןגנוי ךָאנ ןַאד םעד טמיטשַאב טָאה שריה-עטָאנ 'ר

 עקיאעפ עפורג ַא ןבילקעגּפָא טָאה רע .הבישי-שאר רעד ןרעוו לָאז רע ,רעצלעמ

 ,קצולס ןייק טקישעגּפָא ייז ןוא םידימלת ענעבעגעגרעביא ןוא

 ,"יוליע רעקָאטסילַאיבק רעד ,עלעקנַאי ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ייז ןשיווצ
 ,עקדָאבָאלס ןופ גנוצעזרָאפ ערַאברעדנואוו ַא ןעוועג קצולס זיא בייהנָא ןופ

 רענעי ןופ תונורכז עמערַאװ ןטלַאהעגנייא ןבעל ןייז ןופ ףוס םוצ זיב טָאה טַאּפ
 -צולס, ןיא .(* םיכירדמ רעקצולס ענייז רַאפ דובכה תארי ןטספיט םעד ןוא טייצ

 ,הבישי רעד ןגעוו טעברַא ןַא טימ ךיז רע טקילײטַאב (1966) "ךוב-רוכזי רעק

 "ייצרעד ןייז רעביא ךָאנ טגייטש ןָאט רעטריטלַאזקע ,רעטרעטסײגַאב רעד ואוו

 ;טביירש רע .טריטיצ רעירפ ןבָאה רימ עכלעוו ,1910 ןופ גנול
 ,ןטייו רעד ןיא ןקוק ױזַא ןָאק ןוא ןגיוא יד וצ ךַאמ ךיא ןעווש

 טרעדנוה יירד רעדָא ייווצ טימ ,קצולס ןופ הבישי-רסומ יד ךיא עז

 יד ןופ .רעדנעטש ןייז ייב דימלת רעדעי .טצעזַאב קנעב עלַא ,םידימלת
 -מירוחב ןוא םירוחב .סַאפ-רעסַאװ רעד ןוא שילָאּפ ןזיב רעטצנעפ-חרזמ
 רעד ןיא טנרעל רענייא רעדעי .ארמג רעד רעביא רענייא רעדעי : ךעל
 תולוק יד רעבָא .רעדנוזַאב טנרעל רענייא רעדעי .לוק ןפיוא ,ךיוה
 ןגרָאמירפ ןופ ,טייג טייצ יד יװ טינ טקרעמ ןעמ .ןעמַאזוצ ךיז ןסיג

 א יב סעלעשודנַא-סָאל ןיא ןעװעג טַאּפ זיא רעטעּפש רָאי קיצפופ טימ ; עװַאקישט (*
 זיא טקנוּפ .גנַאל ירעה טסילַאנרושז ןטנַאקַאב םעד ,רוחב-הבישי רעקצולס םענעזעװעג ןטייוװצ
 -שאר רעקצולס רעד רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג זיא םילשורי ןיא זַא ,העידי יד ןעמוקעגנָא
 ,רעצלעמ ןמלז-רסיא 'ר ,הבישי

 תונורכז טימ ,רעיורט ןיא טנװָא ןצנַאג א טכַארברַאפ ןבָאה םירוחב-הבישי עקילָאמַא עדייב
 ,ןיבר ןקילָאמַא רעייז ןגעװ
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 ךווברעביא רעד

 .בירעמ דלַאב ןיוש זיא טָא ןוא טכַאנרַאפ --- גָאטײב ןופ ,גָאטײב טרעוו

 טיורב לקיטש ַא -- ןסיבעגרעביא סעּפע טייצנשיווצ רעד ןיא טָאה ןעמ

 ,טלקָאשעצ ךיז רעדיוו ןוא ,רעסַאװ זָאלג ַא טימ רעדָא עקרעגוא ןַא טימ

 ,םיארומא ,םיאנת ןופ הביסמ רעד ןיא ןעמ זיא רעדיװ ןוא ,ןעגנוזעצ ךיז

 ןייז סיוא טיירש רענייא רעדעי .י"שר ןטימ ,תופסות ןטימ זיא ןעמ

 יד טגיפעג ,ךיוה רעד ןיא תוישק ענייז סיוא טגערפ ,רעדנוזַאב ארמג

 .סיוא ייז טיירש ןוא ןיילַא םיצורית

 -הבישי יד רַאפ רועיש ַא ןגָאז דוד-בקעי 'ר טגעלפ ךָאװ ַא לָאמ ןייא

 ,המיב רעד ףיוא רעדָא רעדנעטש ןייז ייב ןענַאטשעג זיא רע .םירוחב

 ,ןרעה ןוא "םיקוחדו םיפופצ; םירוחב-הבישי יד ןעייטש םורַא ןוא םורַא

 יהרות ערעװש ַא .ליומ ןייז ןופ טייג סָאװ ,הרות יד ןעגנילש ןוא

 ,רעקיטביל טרעװ סע ,רערָאלק ץלַא טרעוו טָא רעבָא ,תויגוס ערעווש

 ןוא :םידימלת יד וצ ףוס םוצ ךיז טדנעוו רע ןוא רעכעלדנעטשרַאפ

 יד ןפיױל .ןגערפ לָאז ,אישק ַא טָאה סע רעװ .תוישק טגערפ טציא

 אישק ןייא ,ןטייווצ םעד רעבירַא טסיש רענייא ,ןטייז עלַא ןופ תוישק

 עלַא ייז טּפַאכ הבישי-שאר רעד ןוא ,ערעדנַא יד יװ רעלעה טנערב

 -קיצנייא סױרַא יז רע טמענ םעד ךָאנ ןוא קַאז ַא ןיא יו ױזַא ,ןעמַאזוצ

 טרעוו סע ןוא ,ץורית ךָאנ ץורית --- ךיילג ןוא ,אישק ךָאנ אישק ,זייוו

 רעד ףיױא רענעש ןוא רעגילק טרעװ סע ןוא ןצרַאה ןפיוא רעסעב

 | ,טלעוו
 טציא יז טעז ױזַא ,סלַאפנלַא .טייצ עכעלרעדנואוו ַא ןעוועג זיא סע

 .ןרָאי יד ןופ גרַאב םעד רעטניה ,סנטייוו רעד ןופ טקוק ןעמ ןעוו סיוא

 טַאהעג סע טָאה סע רעװ -- הבישי רעקצולס רעד ןיא רמשמ ַא
 םירוחב-הבישי עלַא .טכַאנ זיא סע .ןריולרַאפ סע טָאה סע רע ןוא
 רעבלַאה ַא -- עטלייצעג רָאנ .ןריטרַאװק ערעייז ףיוא ןיוש ןפָאלש

 טכענ יד ןיא ןענרעל םידימתמ םירוחב-הבישי קילדנעצ ַא ,קילדנעצ

 זיולב .רעטצניפ ןוא ליטש זיא הבישי רעד םורַא ןוא םורַא ,רמשמ

 ייב ןוא ,טכיל ןענערב סרעדנעטש עטלייצעג רעביא ,הבישי רעד ןיא
 ױזַא ןוא .רענרעל ַא -- ארמג רעד רעביא ןוא ארמג ַא -- טכיל יד
 וצ רעש סעּפע טרעוו .טגניז ןעמ ןוא טנרעל ןעמ ,ךיז ןעמ טלקָאש
 עמ טּפַאכ' טָא ןוא ,ךיז ןעמ טרעלקרַאפ ,ןעמ טגיײװשרַאפ ,ןײטשרַאפ
 ןוא 'סניפעג ַא ןענופעע -- החמש טימ םיא טּפַאכ ןעמ ,ץורית םעד
 ...רעטייוו ךיז טלקָאש ןעמ

 ןטכָאלפעגפיונוצ -- םיטש ענעגייא ןיימ ןײלַא ךיא רעה טָא ןוא
 ןוגינ רעד ןסָאגעגפיונוצ ,שידיי ןושל ןטימ ארמג רעד ןופ ןושל רעד
 ."יירשעגסיוא-המשנ ַא טימ

 פא א
 ולא

 .ךורברעביא רעד ןעמוקעג רעבָא זיא ,הבישי רעקצולס רעד ןיא ,ָאד
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 ? סָאװרַאפ ? ױזַא יו

 -עגמוא ,רעיינ רעד ןופ ןטניוװ-גנילירפ יד :רעטושּפ ַא זיא רעפטנע רעד

 רעקצולס רעד ןופ ןריט יד ןסירעגפיוא ןבָאה טייצ רעשימרוטש ,רעכעלנייוו

 טלָאװעג טָאה דוד-בקעי 'ר רעזָאלסימָארּפמָאק ,רעגנערטש רעד עכלעוו ,הבישי

 ,ןטייווצ םוצ רעדנעטש-רענרעל ןייא ןופ ןגָארט ןעמונעג ךיז ןוא ,ןסָאלשרַאפ ןטלַאה

 ידע לטיּפַאק ַא טַאּפ .י טָאה "ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיואק ךוב ןייז ןיא

 | : רימ ןענעייל טרָאד ."דלַאװ ןיא הפרש
 ,גָאט-רעמוז ןקילָאמס ןסייה ןיא דלַאװ ַא טנערב סע יוו;

 רעייפ סָאד טדער סע .ןעמַאטש עצנַאג ,ןגייווצ ,סעקַאשק ןענערב סע
 רעד ךיז טליונק סע ,ןוז ןופ טמוק סָאװ ,רעייפ-ףושכ .,דלַאװ ןטלַא ןיא
 ןעמַאלפ סױרַא ןגָאלש סע ,רעייפ ןיא ךיז ןעקשוש ןעלדָאנ-ךכס יד ,ךיור
 וצ טקיש ןוז יד ןוא טניוו רעד רעטנוא טזָאלב סע ,דרע טנערב סע ןוא
 .רעייפ

 ,טנגעג ברעמ-ןופצ רעד ןיא דלַאװ רעטלַא רעד טנערבעג טָאה ױזַא

 ,גוב ןופ ,עיליוו רעד ןופ חטש ןפיוא יהפרש' יד ןגיוצעג ךיז טָאה ױזַא
 ,"לסייוו רעד וצ ,וערַאנ םוצ ןעגנַאגרעד

 ! ךיוא --- שטשולס ךייט רעקצולס ןופ ןרעסַאװ עליטש יד וצ ןוא

 ןענַאטשעג זיא'ס רעבָא .דנַאלסורסיײװ ןיא לטעטש ןיילק ַא ןעוועג זיא קצולס

 ןופ טנערבעג טָאה סָאװ ,דלַאװ ןשיסורסייו ןסיורג םעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא

 עסיורג יד --- װעליהָאמ ,קסױרבָאב ,קסנימ זיא טייוו יװ .ןטייווצ ןזיב קע ןייא

 קָאטסילַאיב טָאטשמיײה סטַאּפ ןיא ?גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ ןרעטנעצ

 ןקירבַאפ-ליטסקעט יד .שארב ןחנ טימ "דנוב; ןופ ק"צ רעיינ רעד ןַאד טציז

 ּפָארַא לסיב ַא ,יקנירק ןיא "דנוב-רעברַאג; רעד ךיוא טקיירטס סע .ןקיירטס

 -לבעווש יד ןיא תומחלמ יד ,ןטַאי רעקסניּפ, יד -- קסניּפ זיא םורד וצ

 רעד ןופ סעילַאװכ יד .סעקרעדיינש עטעוועטנובעצ יד טימ קסירב .,ןקירבַאפ
 ,קצולס ןייק ךיוא ךיז ןגָאלשרעד עיצולָאװער רעקידנעמוקנָא

 ןכַאמ געמ ןעמע לטיּפַאק ַא ָאד זיא *ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא, ןבלעז ןיא

 טנוב ַא ןגעוו ,רענָאיצולָאװער ןשידיי רעקצולס ַא ןגעוו -- ?עמַאיל ַא ןעשטיא

 -הסיפת ןופ עטּפשמרַאפ יד ןענעבנגסױרַא סָאד ,ןלייטרוא-טיוט ןעצ ,סרענלעז ןופ
 :לָאטיּפש

 םולשב ןעמוקעג זיא םינּפ םענעסקָאװַאב ןטימ יטַאברַאג עשטיא;
 -לעז קיצרעפ טזָאלעג ךיז רעטניה טָאה רע .קצולס ןייק קסיורבָאב ןופ
 ףיוא ןרָאװעג טקישרַאפ ןָאילַאטַאב-רַאנילּפיצסיד ןופ ןענייז סָאװ ,סרענ
 עשטיא רעכלעוו ףיוא ,טעטימָאק רעקצולס ןופ גנוציז יד ...עגרָאטַאק
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 ךזורברעביא וע ד

 עקיטסברַאה א טרעיודעג טָאה ,עטכישעג עצנַאג יד טלייצרעד טָאה

 .?טכַאנ |

 ,ןעשטיא ןגעוו ןסיוו טינ לטעטש עצנַאג'ס לָאז ןגרָאמ זַא ךעלגעמ ןעד זיא

 ?הבישי רעד ןיא ןעקשוש טינ םעד ןגעוו ךיז ןלָאז םירוחב-הבישי יד זַא

 ילַאּפ ויָאוטרעשז יו; ,"עזעילעסרַאמ; יד ,"העובש/ יד -- טייז ןייא ןופ

 .י ."יַאװָאקָאר עברָאבװ

 ,םזינויצ --- טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןָאפ וצ ,גרוברעטעּפ ןייק ,רַאצ םוצ ןרָאפעג לצרעה ךָאד זיא ןטכענ טָא

 קילב ַא ןּפַאכ וצ ידכ ,ןלַאזקָאװ יד וצ ןפָאלעג ןענייז ןדיי רעטנזיוט ,עועלּפ

 םעד דמערפ ןעוועג טינ רעכיז ךָאד זיא ץלַא סָאד ,חישמ ןשידיי םעיינ ןפיוא

 ןעוועג זיא בר רעד ואוו ,טָאטש רעד ןופ לגניי םעד ,"יוליע רעקָאטסילַאיב;

 לאומש 'ר --- םזינויצ ןופ רעפמעקרָאפ רעסיורג רעד יו רערעדנַא ןייק טינ

 ! רעוועליהָאמ

 קסנימ ןקידתונכש םוצ םיחילש ןייק ןרָאפעג טינ קצולס ןופ ןעד ןענייז

 ןגעוו רעטעּפש ןוא --- ןטסינויצ עשיסור יד ןופ ץנערעפנָאק-ריזינַאגרָא רעד וצ

 ןעלמוט ןביוהעגנָא ךיוא ןַאד ךיז טָאה סע ? םישרדמ-יתב יד ןיא טלייצרעד םעד

 עיצולָאװער עתמא ןַא טכַאמעגנָא ןבָאה עכלעוו ,"ןויצ ילעוּפ רעקסנימ, יד טימ

 ַא טכוזעג ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עשידיי עגנוי ןופ תוחומ יד ןיא

 .ןויצ תביש ןוא םזילַאיצָאס ןשיווצ געוונטימ

 לָאמ ןייא םיא ןבָאה סע ,ןסולפנייא יד טָא רעטנוא ןלַאפעגרעטנורַא זיא טַאּפ

 -רַאפ, ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרָאטַאטיגַא עשיטסינויצ יד טעּפעשטרַאפ לָאמ ַא ךָאנ ןוא

 -טמירַאב-דלַאב רעד ןעוועג בגַא זיא ייז ןשיווצ) םירוחב-הבישי יד ףיוא *טגייל

 -טלעוו -- רעטעּפש ,יקסווָאלַאגניס ןרהא --- *רעווָאכָאטסנעשט ןרהא; רענערָאװעג

 ,"הדוהי ינב; הרבח רעד וצ טּפעלשרַאפ םיא טָאה'מ ,("טרָאק ןופ רעריפנָא

 ןענרעל ןוא םירוחב-הבישי טימ ןפערט ךיז ןגעלפ ןטנעדוטס עטרילימיסַא ואוו

 ןעוועג זיא סע ואוו ,*עניַאשט רעשיטסינויצ; רעד ןיא ,ערעדנַא יד ןופ ענייא

 ,"םיכרד תשרּפ לע; עפיט סמעה-דחא טימ "החולשהג רעד

 תונורכז ענייז ןיא טַאּפ טביירש -- *רעטרעוו טציא ביירש ךיא;
 ,עכעלרעדנואוו יד לָאמ ַא ךָאנ ליפ ןוא, -- ןרָאי רעקצולס יד ןגעוו

 ,טייצ יד ןעוועג זיא סע ,טייצ רענעי ןופ גנומיטש ענייר ןוא עקידנקָאל

 ןופ רעצרעה ןוא תוחומ יד ןיא סעיגָאלָאעדיא טפמעקעג ןבָאה סע ןעוו
 ,קצולס ןיא םירוחב-הבישי יד

 ץירּפ רעשידיי רעד הבישיה-שאר םייב ןעגנודעגסיוא ךימ טָאה
 ןגעלעג זיא קעטנָאיַאמ רעסיורג סנעמעוו --- טַאּפ טנָאמרעד --- ווָארוט
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד ףיוא .רעדלעפ ,רעדעס עסיורג טַאהעג טָאה רע .טָאטש ןרעטניה
 -טכורפ יד טימ זיוה ןסיורג ןייז ןיא ןסעזעג רע זיא ןרָאי ערעטלע
 רָאּפ ַא ןרעמיצ ענייז ןיא ןזָאלעגניײרַא --- הווצמ ַא טנידרַאפ ןוא רעמייב
 לזמ ןיימ ןעוועג זיא .טלעג ןָא טרָאד ןעניואוו ןלָאז ייז ,םירוחב-הבישי
 טימ לופ רעמייב יד ,ןטרָאג רעד .סווָארוט יד ןופ זיוה ןיא ןעניואוו וצ
 רַאפ קידעבעל טייטש ץלַא סָאד -- דָאס ןטימ ןיא ךייט רעד ,טכורפ
 יווַצ טימ דרָאב רעסיורג רעד טימ ,ווָארוט ,סָאבעלַאב רעד .ןורכז ןיימ
 ,לוטש ןייז ףיוא טציז --- דרָאב עכעלרעזייק ַא --- ןטייז עדייב ןופ ןציּפש
 םיא טימ לָאז רע ,טנַאריטרַאוװק ןייז טעב ןוא ןשיק ַא טימ טעבעגרעטנוא
 ,הרות לסיב ַא ןענרעל

 רע טגעלפ --- 'טינ ייטשרַאפ ךיא יצ ,ָאי ייטשרַאפ ךיא יצ' --
 "!הרות ןרעה ןופ האנה יד סיורג זיא יו ייס רעבָא' -- ןגָאז

 -עג ןבָאה רעמייב-ןטכורפ תורוש עגנַאל יד ,דָאס רעשיצירּפ רעד רעבָא

 ןעוו ,ןרָאי-הוװצמ-רב יד רעבירַא םיוק ךָאנ זיא ןעמ ןעוו לעיצעּפס -- טקָאל

 יד וצ טיצ סע .ןרעדָא יד ןיא ןריסלוּפ רעלענש ןָא טבייה טולב עגנוי סָאד

 ,קעטנָאיַאמ סצירּפ םעד ייב ךיז ןעיצ סָאװ ,ןרעסַאװ-ךייט עליטש

 וצ געוו ַא ךָאנ ןגיוצעג ךיז טָאה !עניַאשט' רעשיטסינויצ רעד ןופ2
 ןיא ןעמואוושעג ,ןדָאבעג ךיז ןעמ טָאה טרָאד .שטשולס ןופ ןגערב יד
 ,וצניהַא ןייג רימ ןגעלפ סעּפורג עצנַאג .סעקדָאל ןיא טלפישעג ךיז ,ךייט
 סע טָאה !סרעטפַאלק טגיילעג' --- טנרעלעגסיוא ,ןעמיווש טנרעלעג ךיז
 ןטכַאנרַאפ יד ןיא ףיט זיב ןעמואושעגניירַא -- קצולס ןיא ןסייהעג
 ,טוג זיא סע ,ָאי .טרעטנומעגפיוא ,טרעטייהעגפיוא ןעמואושעגסורַא ןוא
 *! טלעוו רעד ףיוא ןבעל וצ טניול סע

 ןרעסַאװ יד טימ ןריפ טפרַאדעג הבישי-רסומ יד טָאה המחלמ ערעווש ַא
 -רַאפ "יוליע רעקָאטסילַאיב; םעד ייב טָאה יז סָאװ ,המחלמ ַא ,שטשולס ןופ

 | ...טליּפש

 טַאּפ .רעשיטַאמַארד-טסכעה ַא ןעוועג זיא טנעמָאמ-ךורברעביא-םצע רעד

 ךיוא םיא טָאה רע .בוטש ןיא ךיז ייב טלייצרעד לָאמ ליפ םעד ןגעוו טָאה
 ןַאמָאר-גנוטייצ ַא ןיא ךיוא יו "רתסא ןירערעל יד; ךוב ןייז ןיא ןבירשַאב

 ,1946 ןיא *סטרעוװרָאפ, ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,"םירמ ןוא האל;

 -הבישי יד ייב גנומיטש יד .ןטנוװָא-רסומ יד ןופ םענייא ןיא ןעוועג זיא סע
 טָאה גנורעטסייגַאב עוויטקעלָאק יד ,טונימ וצ טונימ ןופ ןגיטשעג זיא םירוחב
 "מורַא ןעמונעג ןבָאה םירוחב-הבישי יד ןעוו הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טכיירגרעד

 -נײרַא ,ןעמיטש ערעכעה ןוא ערעכעה טימ ןפור ןוא ןעגניז ,לַאז ןרעביא ןייג

 ,עיצַאטלַאזקע רעטסכעה ןופ דנַאטשוצ ַא ןיא קידנלַאפ
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 זורברעביא ועד

 "רַאפ ַא ןסירעגניירַא רָאכ ןקידתובהלתה םעד ןיא ךיז טָאה .לָאמ ַא טימ

 : ןגירשעג טָאה םיטש עשרעדניק ַא .ףור רעטלפייווצ

 !טינ םיא עז ךיא !טינ םיא עז ךיא --

 ןרָאװעג ןסירעגרעביא גנולצולּפ זיא םירוחב-הבישי יד ןופ גנַאזעג סָאד

 לָאז הבישי ןסיורג ןופ טייקליטש רעד ןיא ,םעטָא םייב טּפַאכרַאפ ייז טָאה'ס

 רעקָאטסילַאיבק ןופ יירשעג רעקידנסײר:ץרַאה רעד ןגָאוטעג רָאנ ךיז טָאה

 :"יוליע

 ! טינ םיא עז ךיא !ןגיל ַא זיא'ס ! טינ םיא עז ךיא -- |

 -עג ןבָאה םירוחב-הבישי יד .למוט ַא ןכָארבעגסױא זיא רעטעּפש עגר ַא

 רעמ ץלַא טימ ,רדסכ טָאה *עלעקנַאי; רעבָא .ןעלדיז ,ןעירשנגעקטנַא ןעמונ

 : ןגירשעג ,טייקנסיברַאפ

 !טינ םיא עז ךיא --

 טרעהרעד ךיז טָאה סע .ריט רעד וצ ןָאטעג סיר ַא ךיז רע טָאה ףוס-לכ-ףוס

 רעד טימ קסַארט ַא -- ךָאנרעד ךיילג ןוא רעדנעטש ןקידנלַאפ ןופ ּפַאלק רעד

 .ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה ןביוש יד זַא ,ריט
 ךיז טָאה ןוא ,וָארוט ץירּפ םוצ ,טָאטש ןרעטניה ןפָאלעגקעװַא זיא רע

 ,הבישי ןיא ןעמוקעג טינ רע זיא סנגרָאמ וצ ףיוא ,רדח ןייז ןיא טכַאמרַאפ ןטרָאד

 .רעטעּפש גָאט ַא טינ ךיוא

 עלעקנַאי זיא גנוי .טרסומעג ףרַאש ,סייה ,הבישי ןיא ןפורעג םיא טָאה'מ

 ,קירוצ ףיוא טרעפטנעעג ףרַאש רע טָאה -- ןעוועג

 : טַאּפ עקסָאנ וצ הרושב עצרַאװש יד קעװַא זיא קצולס ןופ

 ...הער תוברתל אצי ....ןרָאװעג לשכנ זיא ןוז ןַײד ---

 : בָאגוצ ַא טימ |

 ,הבישי ןיא ןייגקירוצ טינ ליוו רע .טוג ןיא ץירּפ ַא ייב טציז לקנַאי ---

 : סנייא זיולב טניימעג סָאד טָאה ןטַאט ןטושּפ ןרַאפ ? טוג ןיא ץירּפ ַא ייב

 !ןדמש ךיז טעו רע ...םייוג יד וצ קעװַא זיא לקנַאי

 זיא רע ןעוו .קצולס ןייק ןרָאפעגקעװַא ךיילג ךיז טייטשרַאפ עקסָאנ זיא

 ...ןפָארטעג םיא רע טָאה ,ףיוה ןיא ןווָארוט ייב רדח סנוז ןייז ןיא ןײרַא רעבָא

 .ארמג ַא רעביא קידנעלקָאש ךיז

 ןיא ןײלַא רענייא קידנציז ,ןָאט וצ סָאװ טַאהעג ךיא בָאה ןעד סָאװ ---

 בָאה ךיא -- טריטנעמָאק רעטעּפש ןרָאי רעקילדנעצ טימ טַאּפ טָאה -- ?רעמיצ

 ...טנרעלעג רעטייוו ךיא בָאה ,ונ .ןענרעל : ךַאז ןייא רָאנ טנעקעג

 ליפ ױזַא טכַאמעגנָא טָאה רע סָאװ טרעױדַאב ןבעל ץנַאג ַא טָאה לקנַאי
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 רודז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -קידתומימת ןופ ןעגנונעפָאה ןוא ןעמיורט עלַא סָאװ ,ןטַאט םעד שפנ-תמגע

 ,טצַאלּפעג ןבָאה בר ַא ןוז ַא ןבָאה וצ רעכעלב םעד עקסָאנ ןעמורפ

 רֶע .םיא רַאפ ןעוועג טינ רעמ זיא הבישי רעד וצ קירוצ געוו ןייק רעבָא

 ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפעגקירוצ זיא

 טייצ ַא טימ .יוליע ןַא ףיוא טלעװ עמורפ יד רעבָא טיג לענש ױזַא טינ

 ןשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ ַא ןיא דילגטימ ַא ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,רעטעּפש

 "ונעג ןיוש טָאה "עלעקנַאי רעניילק רעד; ןעמָאנ רעד ןוא קָאטסילַאיב ןיא לזיירק

 טכַאמעג הבישי יד טָאה ,גנַאלק רעדנַא ןַא רָאג טימ םורַא טייוו ןעגנילקּפָא ןעמ

 : תונורכז רעקצולס עבלעז יד ןיא סע טביײרשַאב טַאּפ ,וואורּפ ןטצעל םעד

 .טרּפ רעוַאקישט ַא ןוימד ןיימ רַאפ סיױרַא טמיווש ןרָאי ענעי ןופ
 ןוא שרדמ-תיב 'םענירג' ןופ שמש רעטלַא רעד רימ וצ ןעמוקעג זיא סע

 רימ ףרַאד ןעמ ,שרדמ-תיב ןיא ןעמוק דלַאב לָאז ךיא ,טגָאזעגנָא רימ
 ןעוועג טינ .טגערפעג ךיא בָאה --- ? סָאװ בילוצ ,ןבָאה קיטיינ ןטרָאד
 ,םוק ןוא תולאש ןייק טינ גערפ : ןסייהעג טָאה סע .רעפטנע ןייק

 טקישעג טָאה סע רעוו טסואוועג טינ בָאה ךיא .ןעגנַאגעג ךיא ןיב

 טימ שיט ַא וצ טריפעגוצ ךימ טָאה ןעמ .ןעמוקעגניירַא ןיב ךיא ,רימ ךָאנ
 "צולס דוד-בקעי 'ר ןופ טלַאטשעג יד םיא ייב ןעזרעד ךיא בָאה .םירפס
 ףרַאד סָאװ ? ןטרָאד רע ףרַאד סָאװ ? קָאטסילַאיב ןיא רע טמוק יוװ .רעק
 ,ןרָאװעג רָאװעג ןיב ךיא .חומ ןיא טרעבגעעג ןבָאה סעגַארפ יד ? ךימ רע
 טָאה רע ןוא טייוו ץעגרע געוו ןפיוא טציא זיא דוד-בקעי 'ר ןואג רעד זַא
 .קָאטסילַאיב ןיא געט רָאּפ ַא ףיוא טלעטשענגּפָא ךיז

 ךימ טָאה סע ,הדומ ךיז ןיב ךיא ,ןוא ןואג םעד וצ וצ ןיב ךיא
 ,םירבא עלַא ףיוא טרעטיצעג בָאה ךיא ,ץרַאה סָאד טּפַאלקעג

 .טגָאזעג ךיא בָאה --- יבר ,םכילע םולש ---
 ןייז טקערטשעגסיוא ךיילג טינ ,טרעפטנעעג ךיילג טינ רימ טָאה רע

 ןיא רעצ ןקיטלָאמעד םעד טציא עז ךיא ןוא ,טקוקעגנָא ךימ רָאנ ,טנַאה

 יצ ,ןרעל ךיא יצ ,וט ךיא סָאװ טגערפעג טינ ךימ טָאה רע .,ןגיוא ענייז
 ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ,גנַאל טקוקעגנָא ךָאנ ךימ טָאה רע .טינ ןרעל ךיא
 : רעטרעוװ רָאּפ ַא טגָאזעגסױרַא ףוס םוצ ןוא

 "! הבושת ףיוא טייצ ךָאנ טסָאה ,לקנַאי --

 טימ ןַאד ןיוש זיא רע .טַאּפ טנכיײצרַאפ -- "ןָאטעג טינ ךיא בָאה הבושת;

 ןענרעל טרָאס םעיינ ַא ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג רעפייא ןכעלטנגוי ןצנַאג ןייז

 רַאפ לגנַארעג ןרענָאיצולָאװער ןיא -- "םדאה תוממור/ ןופ וואורּפ םעיינ ַא ןיא

 ,טלעוו רעיירפ ַא ןיא קלָאפ שידיי יינ ַא

41| 



 טנעוו יד

 "עלעקנַאי רעניילק רעד, טרעוו ייוליע רעקַאטסילַאיב, ןופ 4

 טנזיוט קיצכעז-קיצפופ יד ןופ ."ןיירנעדוי, ןצנַאג ןיא קָאטסילַאיב זיא טציא

 -כערּפ ענעדיישרַאפ רעטרעדנוה ערעייז ןופ ,ןבעל-הליהק ןכייר רעייז ןופ ,ןדיי

 .ןביל ברַא פ טינ ר ָא ג זיא ןטלַאטשנַא ןוא סעיצוטיטסניא עקיט

 ןכעלדיײמרַאפמוא רעדייל ןוא ןסיורג םעד ןיא זַא ,רַאפעג יד ָאד זיא סע

 טָאה יז יװ -- יז טעװ ,ןכַאמ ןפרַאד טעוװו עטכישעג עשידיי יד סָאװ ,בױלקּפָא

 עכעלטע זיולב ןבױלקּפָא -- רתול ,דרפס ,לבב תפוקת רעד ךָאנ ןָאטעג סָאד

 רָאג יד ןייז סע ןלעװ ךעלנײשרַאװ ןוא ,עּפָאריא חרזמ ןופ םיבושי עשידיי

 ,םייבר עסיורג טניואוועג ןבָאה סע ואוו ,ךעלטעטש רעדָא טעטש עשידיי עטלַא

 ןוא ַאבָאדרָאק וצ ,אתידבמוּפ ןוא ארוס וצ .תובישי עסיורג ןעוועג ןענייז'ס ואוו

 ןוא עקָארק ,ענליוו ןוא עשרַאװ ןעמוקוצ ןלעוו ,סמרָאװ ןוא ץניימ וצ ,ָאדעלָאט

 ... רימ ןוא ןישזָאלָאװ ,רעג ןוא קצָאק ,ןילבול

 טייצ-ילב סנעמעוו ,סוחי ןשידיי ןּפַאנק ַא טימ טָאטש ַא ,קָאטסילַאיב טינ ןוא

 !טרעדנוהרָאי לטרעפ-יירד ַא םיוק טרעיודעג טָאה

 .רשוימוא רעשירָאטסיה רערעווש ַא ןעוועג טלָאװ סָאד

 ןטסקיצנַאװצ ןוא ןטנצניינ ןופ זיולב רעטנעצ רעשידיי ַא זיא קָאטסילַאיב

 "חרזמ ןופ הפוקת רענרעדָאמ רעד ,רעטצעל עמַאס רעד ןיא רעבָא ,טרעדנוהרָאי

 .לָאר עסיורג ךרע-יפל ַא טליּפשעג יז טָאה ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא

 -ָאיצַאנ רעזדנוא קנַאדַא טייקשידיי ןופ גנואיינַאב יד ,ילבפיוא רעסיורג רעד

 רעבמעטּפעס ןט1 םעד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ,סנַאסענער ןלַאיצָאס ,ןלַאנ

 ערַאברעדנואוו יד טָא ידכ ,ןרעוװ טכַאמעג ןזומ ןעגנוגנערטשנָא עשיאָארעה ,9

 -לַא רעד ןופ גנוקעלּפטנַא רעלופ ןופ תורוד ייווצ זיולב ןופ הפוקת עצרוק

 רעשידיי רעד ןיא ןוקית ןלופ ריא ןגירק לָאז ,טייקיטסייג רעשידיי רעטסקיטייז

 .עטכישעג-סקלָאפ
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 טינ ןרעו טכַארבעגסױרַא ןלעו סע ןעוו ןרעוו טכיירגרעד טעװ סָאד ןוא

 עכלעזַא אקווד רָאנ -- ןרעטנעצ עשיליוּפ ,עטעוועדנופעגנייא ,עטלַא יד זיולב

 .קָאטסילַאיב יו םיצוביק עשידיי עיינ

 ! קָאטסילַאיב לעיצעּפס --- עקַאט

 ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעדנוה יד ןשיווצ לָאז ןעמ ביוא םערָאװ

 -טסוליא לָאז סָאװ ,בושי ןשידיי ןייא ןביולקסיוא ןפרַאד דנַאלסורסיײװ ןוא עטיל

 ךיז טימ טכַארבעג טָאה עיצולָאװער עלעירטסודניא יד סָאװ ,םיוניש יד ןריר

 -ָארּפ םענעמוקעגפיוא-יינ םעד ייס ןריטנעזערּפער לָאז סָאװ ,ןבעל ןשידיי ןיא

 "רעדנואוו יד ייס ,ענייז ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי עלַא ןוא טַאירַאטעל

 רענייא קָאטסילַאיב זיא ןַאד -- סנַאסענער-רוטלוק ןשידיי ןופ ןעוטפיוא ערַאב

 ,ןלַאװסיױא עכעלגעמ עטסעב יד ןופ

 -טיּפַאקע לקיטרַא ןַא ןיא .ןענַאטשרַאפ טוג רעייז ןברוח ןכָאנ סָאד טָאה טַאּפ

 רע טָאה (23 יז ,1948 לירּפַא-ץרעמ ,"עמיטש רעקָאטסילַאיב;) *קָאטסילַאיב ךעל

 | : ןבירשעג
 זיא ,קָאטסילַאיב עשידרע עתמא יד ,הטמ לש קָאטסילַאיב ןעוומ

 ,הלעמ לש קָאטסילַאיב ַא ןעיובוצפיוא הווצמ ַא זיא ,ָאטשינ רעמ ןיוש
 זַא ,ליפ ךיא ,ריּפַאּפ ןפיוא קָאטסילַאיב ַא ,תונורכז ןופ קָאטסילַאיב ַא
 ,?רעקָאטסילַאיב םענעבילבעגנבעל ןדעי רַאפ בוח ַא זיא סָאד

 טוואורּפעג ןעלקיטרַא ליפ רעייז ןיא ןוא רעכיב ענייז ןיא טָאה ןיילַא רע

 רע זיא טייצ ערעגנעל ַא .הלעמ לש קָאטסילַאיב רעד טָא וצ גָארטיײב ןייז ןכַאמ

 ןוא ןטנעמוקָאד ןבעגוצסױרַא טעטימָאק ןלעיצעּפס ַא ןיא ויטקַא רעייז ןעוועג

 עקיטכיוו ייווצ וצ המדקה יד ןבירשעגנָא טָאה רע ,קָאטסילַאיב ןגעוו תונורכז

 רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג רעד וצ ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןופ ןטפעה

 ,טעברַא-שרָאפ רעטרעלקרַאפ-טיירב ַא ןופ ביײהנָא ןַא -- קָאטסילַאיב

 עקיזיר יד טָא ןריפוצסיוא ָאד ןריבורּפ טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענעק רימ

 .עבַאגפיוא עשירָאטסיה-ךעלטפַאשלעזעג

 ךיז טלגיּפש, --- קורדסיוא רעטנַאקַאב ַא טגָאז -- "םי רעצנַאג רעדע רעבָא

 ."רעסַאװ ןּפָארט ןייא ןיא ּפָא

 ןפיט ריא ,ןעוטפיוא ןוא ןעגנונעפָאה עריא טימ הפוקת עשימרוטש עצנַאג יד

 ןעמ ןעק ,עיגרענע-סקלָאפ עשירעפעש עטיײרפַאב יד ,םזַאיזוטנע םעד ,ןביולג

 ,זיא סָאװ ,"יוליע רעקָאטסילַאיב , םעד קידנגלָאפכָאנ ןייר ןוא רָאלק ןעז ךיוא

 ןעמוקעגקירוצ ,קצולס ןיא ךורברעביא ןקיטסייג ןקידנעלסיירטפיוא םעד ךָאנ

 ,קָאטסילַאיב טָאטשמיײה ןייז ןיא --- ןרָאי עשירעפעש ,עגנוי ןצפופ ףיוא --
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 ײעלעקנַאי רעניילק,, רעד טרעוו יייוליע רעקָאטסילַאיב,, ןופ

+- 
 ןיא בושי ןשידיי ןקיּפעק-טנזיױט-50 םעד ןיא טכָאקעג ןַאד ךיז טָאה יא

 ןבָאה להק ןיא לדער סָאד !(+ טָאטש-קירבַאפ רענעסקַאװעגפיוא לענש ױזַא רעד

 סנעמעוו ,ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט עשידיי עסיורג ענעמוקעגפיוא-יינ יד טליּפשעג

 רָאנ ,דנַאלסורסיײיװ ןוא עטיל טשרעהַאב קידנעטשלופ רָאנ טינ טָאה עיצקודָארּפ

 ערעדנַא ןעמוקעגפיוא ןענייז ייז םורַא .דנַאלסור-ףיט ןיא טרַאּפשעגנָא טָאה

 ,עגליוו ןוא עשרַאװ ןשיווצ געוו ןטימ ןיא ,קָאטסילַאיב ,סעירטסודניא עשידיי

 ןוא ,טנגעג רעצנַאג רעד רַאפ רעטנעצסלדנַאה רעכעלריטַאנ רעד ןרָאװעג זיא

 -עג ןענייז *טקעּפסָארּפ רעקסווָארדנַאסקעלַא; ,*סַאג רענעימוג , ,*סַאג עווָאּפיל;

 ,טנַאקַאב טייוו ןעוו

 -ידיי רעד ןופ ךעלסעג יד ,?סעקיַאנַאכ; ןעוועג זיא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןגעלפ סע רעכלעוו וצ ,סַאג רעשזַארוס ףיוא "עשזריב/, יד ןוא ,טייקמערָא רעש

 ךָאװער יד ןוא ןקירבַאפ-ליטסקעט יד ןופ רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט ןעמָארטש

 .טנגוי עשידיי ערענָאיצול

 ןעירפ ַא םענייז ןיא טָאה ,קָאטסילַאיב ןופ דניק ַא ןיילַא ,שטיװָאלַאגעס ,ז

 : סרעבעוו רעקָאטסילַאיב עקילָאמַא יד ןבירשַאב ױזַא דיל

 ,ןדיי עקידרעבטיירב ,סרעבעוו עקילָאמַא
 ,עמוטש ,עטעברַארַאפ
 -- עמורק ַא לסיב ַא עציײלּפ ןייא
 ןעגיגַאב ןוא טכַאנייב ןוא גָאטיײב
 ןבעוו ןוא ןבעוו

 ןעניז ןָא

 ןגיוא יד טגעלפ ןוז יד

 ,ןדנעלברַאפ רעטצנעפ ךרוד
 ןדנעל יד ןטרוג ,ןטעברַא ,ןטעברַא רָאנ

 ארוב םעד ןעקנַאד ןוא
 ,הסנרּפ ןוא טיורב רַאפ

 בוט-םוי ףיוא בָאגוצ ןופ
 םינּפ סָאד ןעלכיימש טגעלפ
 ,םיאנוש יװ טינ טבעלעג תיבה-לעב טימ

 ןטנצניינ ןופ ףוס םוצ .רעניואוונייא 13,787 טניואוועג קָאטסילַאיב ןיא ןבָאה 1857 ןיא )*( 

 76) 47,183 עכלעװ ןופ ,רעניואונייא 62,993 טגָאמרַאפ ןיוש קָאטסילאיב טָאה טרעדנוהרָאי

 קָאטסילַאיב טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךורבסיוא םייב .ןדיי ןעװעג ןענייז (טנעצָארּפ

 ירעניואוונייא טנזיוט 80 רעביא טלייצעג ןיוש
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 טבעוועג ,ןסעזעג
 ,ןוגינ ַא ןגיוצעג ןוא

 ,ןגילפ יד ןביירטרַאפ וצ טגרַאקעג עגרד ַא

 ,טקידנעעג עסטעק ןייא

 עטייווצ ַא ןעמונעג
 ןרָאװעג טשרע יירפ ןוא
 ,היול רעד וצ

 ןופ עטכישעג ַא טימ ,עסַאמ עטזיורבעגפיוא ןַא ןעװעג סָאד זיא טציא

 זיא רָאנ ,דנַאלסור ץנַאג רעביא רָאנ טינ ןעגנולקענּפָא טָאה סָאװ ,ףמַאק-ןסַאלק

 "רָאפ קָאטסילַאיב ןיא זיא 1881 ןיא ךָאנ .עּפָארייא-ברעמ ןייק טייוו ןעגנַאגרעד

 "עגרָאפ ןטרָאד ךָאד זיא 1895 ןיא ןוא קיירטס-רעבעוו רעטשרע רעד ןעמוקעג

 טנזױט קיצנַאװצ ןוא סקעז עצנַאג ןופ קיירטס רעסיורג רעטמירַאב רעד ןעמוק

 "ךַאפ, יד ! רעטעברַא עשידיי טנזיוט יירד ייז ןשיווצ ,סעקינטעקניול --- סרעבעוו

 -עּפש יד ןופ סרעייגרָאפ סלַא לָאר עסיורג ַאזַא טליּפשעג ןבָאה סָאװ ,*סעסַאק

 -יטסניא עטעוועדנופעגנייא ןעוועג ןענייז ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עקידרעט

 ,רעטעברַא רעקָאטסילַאיב יד ןשיווצ סעיצוט

 םוצ שזַא טקעריד טכירַאב ַא קעװַא 1900 ןיא ךָאנ קָאטסילַאיב ןופ ךָאד זיא

 ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ ןוא זירַאּפ ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאיצָאס ןלַאנָאיצַאנרעטניא

 טימ ,ןרעפיצ טימ ,םיטרּפ טימ ,ןילרעב ןיא סרעניּפש ןוא סרעבעוו ןופ סערגנָאק

 טָאה סָאװ טכירַאב ַא -- ןכַאפ עטריזינַאגרָא ,סעסַאק-ךַאפ ,ןקיירטס ןופ סעטַאד

 רָאג יד ןופ רענייא זיא ןוא דנַאלסיױא ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעגנָא ותעשב

 ,גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןטנעמוקָאד עקיטכיוו

 עסיורג סווָאטַאבוז ךָאנ ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ןחנ ןטימ "דנוב; ןופ ק"צ רעטיינַאב רעד ןסעזעג קָאטסילַאיב ןיא זיא ,ןטסערַא

 -ָאר (סחנּפ) לעװַאּפ רָאטקָאד-ןגיוא ןופ טעניבַאק ןשיניצידעמ םעד ןופ ; שארב

 -ַאגרָא עשידנוב עלַא וצ םעדעפ עוויטַאריּפסנָאק יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה לַאטנעז

 רָאפנעמַאזװצ רעטירד רעד ןעמוקעגרָאפ (1901 ןיא) סָאװ רָאנ זיא ָאד ;סעיצַאזינ

 טָאה ווָאטַאבוז סָאװ גנוגעװַאב יד טּפינקעגנעמַאזוצ קירוצ טָאה סָאװ ,"דנוב, ןופ

 ."עיצַאדיװקיל; ריא ןגעוו ןדלָאמעג ןיוש

 זיא סע :טייצ רעסייה רעד ןיא קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא טַאּפ

 ןייא ןטילעג טנָארפ ןשינַאּפַאי ןפיוא טָאה ײמרַא עשירַאצ יד ,1905 ברע ןעוועג

 ןבָאה וצ ארומ טרעהעגפיוא טָאה םלוע-רעטעברַא רעד ,רעטייווצ רעד ךָאנ הלּפמ
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 ײעלעקנַאי רעניילק,} רעד טרעוו יייוליע רעקַאטסילַאיב,, ןופ

 ןופ רעטרעדנוה יד ןביירט וצ טגַאװעג טינ רעמ טָאה סָאװ ,יײצילָאּפ רעד רַאפ

 - .סַאג רעשזַארוס רעד ףיוא *עשזריב; רעד

 .ףמַאק רעשיגָאלָאעדיא רעסייה ַא טרעקַאלפעג טָאה "עשזריב; רעד ףיוא

 רעד ןופ םידיסח ךיוא רעבָא ןעוועג ,ןטסידנוב יד טַאהעג ןבָאה העד-טּפיוה יד

 יעיטַארקָאמעד רעשיטסילַאיצַָאס רעשיליוּפ ןוא רעשיסור רעד ןופ ,,54

 ןָאדנָאל ןופ ; (* גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא עקרַאטש ַא ןעמוקעגפיוא זיא דלַאב

 ןטקעריד; ןופ גנוזָאל רעד טימ שטיווָאנַאגַאק דיגמ ןופ ןוז ַא ןעמוקעגקירוצ זיא

 ,"ףמַאק

 ןעגנילק ןבױהעגנָא ?טסיכרַאנַא םעד לדייזק ןופ ןעמָאנ רעד טָאה דלַאב

 לענש ןבָאה "סעצווָאלעדיײזע יד .סַאג רעשזַארוס רעד ףיוא "עשזריב; רעד רעביא

 גנוגעוַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןופ רעטנעצ-טּפיוה ןרַאפ קָאטסילַאיב טכַאמעג

 רעד ןופ גנוגעװַאב רעד ,ָאװטסנעמַאנזָאנרַאשט; רעד ןופ ,דנַאלסור ץנַאג ןיא

 -ירטס? עּפורג-ןרַאנומָאק יד טעדנירגעג םירוחב עשידיי ןבָאה ָאד ,ןָאפ רעצרַאװש

 . "ענומָאק רעזירַאּפ עטייווצ, ַא קָאטסילַאיב ןיא ןפַאש וצ טיירגעג ךיז ןוא *ַאג

 עקידרדסכ יד ךרוד טריזילַארָאמעד ןוא טריזירָארעט קידנעטשלופ ,ײצילָאּפ יד

 עדַאיל ַא זַא טַאהעג ארומ שוריפב טָאה ,ןסיירפיוא-עבמָאב יד ,ןטקַא-רָארעט

 .ךורבסיוא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןכערבסיוא טעוװ גָאט

 טימ ןטַאּפ רַאפ טבעלעגפיוא קירוצ הפוקת יד טָא טָאה טכירעגמוא רָאג

 ןגעוו ןשזַאטרָאּפער עירעס ַא ןביירש ןעגנַאגעג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש רָאי 5

 ;"סטרעוורָאפ; ןרַאפ םינקז-בשומ רעקָאטסילַאיב

 רעקָאטסילַאיב ןיא קָאטש ןטכַא ןפיוא רָאדירָאק ןלעקנוט םעד ןיא,

 -קיטלַאטשעג ַא ,ןַאמ רעכיוה ַא ןגעקטנַא רימ ןעגנַאגעג זיא םינקז-בשומ

 זיא רע .טנַאה ןיא ןקעטש ַא טימ ,ּפָאק םענעביוהעגפיוא ןַא טימ ,רעט
 בָאה ךיא .עקידלקַאװ ןעװעג ןענייז טירט ענייז .ךעלעמַאּפ ןעגנַאגעג

 טימ טינ טעז רע לייוו ,רעכיזמוא טייג ןַאמ רעד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג

 רענייא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה רימ .רימ ףיוא ךיילג טייג רע .ןגיוא ענייז

 זַא ןסיוו טנעקעג טינ ךיא בָאה טנעמָאמ םעד ןיא .ןרעדנַא םעד ןָא

 ןַא ןליפַא ןגָאז געמ ךיא ,עכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא שינעגעגַאב יד

 ."עקידנשַאררעביא

 : ןטַאּפ וצ טגָאזעג טָאה ןקז רעד

 ,קָאטסילַאיב ןופ לדייז ,לדייז סייה ךיא ,לדייז זיא ןעמָאנ ןיימ ---

 סקנַארפ ןַאמרעה ןיא גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעקָאטסילַאיב רעד ןגעװ רעיונעג (*

 רעקָאטסילַאיב ,) ײקָאטסילַאיב ןיא גנוגעוואב רעשיטסיכראנא רעד ןופ גנַאגרעטנוא ןוא ילבפיוא,

 ,(1950 ,"דניירפ
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןָאטעג ץילב ַא טָאה; -- טַאּפ טנכייצרַאפ -- ?עדנוקעס רעד ןיא;

 סע .טייצ ענעדנואוושרַאּפ רעבָא ,עכעלרעדנואוו ,עסיורג ַא רימ רַאפ
 ,ןשינעעשעג-טלעוו --- יז טימ ןוא ןטלַאטשעג-טלעוו טכיוטעגפיוא ןבָאה

 -ָאר ףלָאדור ,אטסעטאלאמ ,ווָאסַאקרעשט ,זוילקער ַאזילע ,ןיקטָאּפָארק

 עכלעוו ,טלַאטשעג ַא ייז ןשיווצ ןוא ...,קַאװטיל ,חנ ,קעדַאלװ ,רעק
 טבילַאב ןוא טפמעקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,עדנעגעל ַא ןעוועג ךיוא זיא

 ,לדייז ,דיגמ רעקָאטסילַאיב ןופ ןוז רעד --

 -ולָאװער עדַאיעלּפ יד טייקנדנואוושרַאפ רעד ןופ ףיוא טכיוט סע

 -ַאקַאמ' טימ טניימעג ןבָאה סָאװ ,סרעמיורט עוויאַאנ יד -- ןרענָאיצ

 ,טלעוו יד ןעמענוצנייא 'סגנינוַארב' ןוא 'סרעייּפש' ,סעבמָאב-עקנאד
 ,טייקיטכיל ןעגנערב ןוא שינרעטצניפ יד ןביירטרַאפ

 "רעד -- גנוריגער עמייהעג ענעגייא ןַא טכַאמעג ןבָאה רימ ---
 ןעוועג זיא סָאד .גנודליב ןופ רעטסינימ ַא טמיטשַאב -- לדייז טלייצ

 "ןטס ַא ,רעטסינימ-ןרעניא ןַא ; ענליוו ייב ,ןַארָא לטעטש ןופ רוחב ַא
 ןעוװעג ךיא ןיב סָאד -- רעטסינימ-סגירק ַא ןוא וועיק ןופ טנעד
 ,*ןײלַא לדייז עקַאט

 טריּפשעג זיא טינ ןעוו טָאה טַאּפ לייו טינ ןטסיכרַאנַא יד ןענָאמרעד רימ

 רעפסָאמטַא-ףמַאק עטילגעגנָא יד ןרירטסוליא וצ ידכ רָאנ --- ייז וצ גנוגיינ ַא

 .סַאגרעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא

 ןוא עמורפ יד ןשיווצ ףמַאק רעד ןעגנַאגעגנָא זיא רעגַאל ןכעלרעגריב ןיא

 סע ןכלעוו ןופ ,גנַארד-גנודליב רעקימַאלפ ַא ןעוועג זיא'ס ןוא ,ןטסינויצ יד

 ואו ,(שיסור ףיוא) סעיזַאנמיג ןוא ןלוש ערַאטנעמעלע ןסקַאװעגסיױא ןענייז

 ,(* טנרעלעג קיסיילפ ןבָאה ךעלדיימ ןוא ךעלגניי עשידיי רעטרעדנוה

 רעד ןוא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד רַאפ ףמַאק םעד ןשיווצ ,ןטימ ןיא

 ַא ,עטלמוטעצ ַא ןענַאטשעג זיא ,גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעקידנסקַאוװ-לענש

 ןדיי עגנוי ןופ הנחמ עסיורג ַא ,עקידנכוז

 ,טייקשידי רעמורפ רעד טימ ןסירעגרעביא טַאהעג סָאװ רָאנ טָאה ןעמ

 ןגיוא יד רַאפ ,ןוגינ-הבישי רעד ןגָארטעג ךָאנ ךיז טָאה ןרעיוא יד ןיא רעבָא

 ,לארשי-ץרא ןופ רעדליב-שמוח יד ןעזעג ןעמ טָאה

 רעשיסורלַא רעסיורג רעד ןיא ןפרַאװאוצניירַא ךיז ןגיוצעג טָאה יאדווַא

 רעװָאליטוּפ ןופ סרעקיירטס יד טימ רעדורב ןרעוו ,עילַאװכ רערענָאיצולָאװער

 !טיײז ַא ןָא ןייטש טיג ןעק ןעמ .דָאװַאז

 ."רתסא ןירערעל יד, ןיא ןבירשאב יונעג רעטעּפש טַאּפ טָאה סָאד (*
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 "עלעקנַאי רעניילק,} רעד טרעוו יייוליע רעקַָאטסילַאיב ,, ןוֿפ

 ןעגנערב עיצולָאװער יד טעוװ סָאװ ? קלָאפ ןשידיי ןטימ ןייז טעוו סָאװ רעבָא

 ? קלָאפ ןשיסור ןסיורג ןיא ןרעוו ןעגנולשרַאפ ? ןדיי זדנוא רַאפ

 ןקידערּפ סעצווָא-*.ס.9.9, יד .םעד ןגעוו טינרָאג ןטכַארט ןטסיכרַאנַא יד

 ,דייר עלַארטיײינ ,עװערַאּפ ,עשטשוטמ טדער "דנובא רעד .עיצַאלימיסַא ןפָא

 עצנַאג יד .םָארגָאּפ רעווענישיק םעד -- רָאג טייצ יד טגנערב לייוורעד ןוא

 ,טלסיירטעגפיוא ףיט זיא סַאג עשידיי

 ? םזינויצ

 עשיטַאבעלַאב ןענייז סרעגָאזטרָאװ ענייז .ךעלטימעג ,ךעלרעגריב זיא רע

 ןענייז ,סרעצינסיוא עטסערג יד ,ןטנַאקירבַאפ עסיורג יד .סרעביירש עקידבשוימ

 סנָארַאב ןופ ןבעל סָאװ ,סעינָאלָאק-דלישטָאר רָאּפ יד .ןויצ יבבוח עטסייה יד

 ןזָאלוצ טינ וליפַא ןליוו ןוא ןכַאלעפ עשיבַארַא יד ןופ סייווש םעד ןופ ,רעטלעג

 ?לַאעדיא רעד סָאד זיא -- רעטעברַא עשידיי ןייק

 ,לצרעה ! םזילַאירָאטירעט !עדנַאגוא :גנולמוטעצ עסיורג יד --- רָאג רעדָא

 ץעגרע לגנושזד ַא רָאנ -- "םילשוריב האבה הנשל רעמ טינ; : ןגָאז ליװגנַאז

 "מוא טימ לופ עירעּפמיא רעשילגנע רעד ןופ לקערב ַא ,עקירפַא-לַארטנעצ ןיא

 ַא ןטרָאד ךַאמ !סע םענ ןוא -- טנַאה ןייד סיוא קערטש .רעמיטכייר עטנַאקַאב

 | | ! ןגרָאמ ,טנייה הכולמ עשידיי
 ?געוו רעד טריפ ואוו ?ץלַא סָאד ןעמ טדניברַאפ יו

 ַא ןעגנַאגעגנָא טייצ רענעי ןיא זיא בשומה םוחת ןשידיי ןצנַאג ןרעביא
 לָאמ טפָא ענעדיישרַאפ יד ןופ גנוצלעמשפיונוצ ַא ךָאנ שינעכוז עטפַאהרעביפ

 ,ןעגנומיטש ןוא ןעגנובערטש עכעלצעזנגעק

 תופיסַא רָאפ ןעמוק סע ."םזינויצ-רעטעברַא; ןופ הפוקת-רימרָאפ יד זיא'ס

 ,וועיק ,ענוװָאר : תואחסונ ןעײטשטנַא סע .קסנימ ןיא ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןיא

 ,ןטסימייס -- רעטעּפש ךָאנ ,(.ס.ס) ןטסילַאיצָאס-ןטסינויצ ןוא ןויצ ילעוּפ .קיּפ

 .ןעמַארגָארּפ ,ןטסעפינַאמ ,ןצנערעפנָאק ,?עינעדשזָארזָאװ;

 בילוצ ,טרָאװ ַא ןגעוו ,סעלומרָאפ ןגעוו םיחוכיוו עזָאלדנע --- םיחוכיוו ןוא

 .סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןפַאש ןוא ?ןטלַאּפש/ רעהפיוא ןָא ךיז טגעלפ ןעמ ןכלעוו

 -טּפיוה יד ןופ רענייא ןבירשעג רעטעּפש םעד ןגעװ טָאה סע סָאװ טָא

 -- רָאי 25 םיוק ןעוועג טלַא ןײלַא ןַאד זיא סָאװ ,סרעלבירג-טּפיוה ,סרעכוז

 : (ןעזָאר ףסוי) רידא ןב
 -עטניא רעלַאקידַאר רעד טימ ןּפורג-רעטעברַא יד ןופ עגַאל יד;

 ןופ טלייטעגסיוא טרָאד ןוא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ץיּפש רעד ןיא ץנעגיל
 -עברַא עשיטסינויצ עלעיצעּפס טעדליבעג ןוא עסַאמ רעשיטסינויצ רעד
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 ןיא ,ןויצ ילעופ ןעמָאנ םענײמעגלַא ןרעטנוא סעיצַאזינַאגרָא"רעט
 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .טריצילּפמָאק ןוא טלקיוװרַאפ רעייהעגמוא ןעוועג
 ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט ןופ ליונק ןטרעטנָאלּפרַאפ-ךעלקערש ַא רַאפ

 -רעדנַאנופ טזומעג ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןבַאגפיוא עשיטקַארּפ ןוא
 גנואיצַאב עטמיטשַאב ןוא ערָאלק קינייװ-רעמ ַא ןטעברַאסיױא ןוא ןביילק
 רעד ןשיווצ זעטניס ןשיווצ חומ םעד ןכערב טזומעג ןבָאה ייז ,ייז וצ
 ןוא ןלַאנָאיצַאנ ןשיוװצ ,עיצּפעצנָאק רעשיטסילַאיצָאס ןוא רעשיטסינויצ
 ןבָאה ייז .ףמַאק-ןסַאלק ןוא טייהנייא-סקלָאפ ןשיװצ ,טנעמָאמ ןלַאיצָאס

 ,טעברַא-טרַאוװגגעק יד ןקיניײארַאפ לָאז סָאװ ,קירב יד ןכוזסיוא טזומעג
 סָאװ ,לַאעדיא-טפנוקוצ ןטימ ,תולג ןיא ,טרָא ןפיוא ,ָאד ףמַאק םעד
 ןצנַאג םעד טָא ןוא .,דנַאל ןגייא ןיא ,טרָאד ןרעוו טכעלקריוורַאפ ףרַאד
 -עג ייז ןבָאה ןבַאגפיוא ןוא ןעמעלבָארּפ ןופ סקעלּפמָאק ןטלקיװרַאפ
 רַאפ קידנבָאה טינ ,תוחוכ ענעגייא יד טימ ,ןיילַא ןרעפטנערַאפ טפרַאד
 -לַאיצָאס עשיסור יד טינ .סרעזייווגעוו ןוא סרעייגרָאפ ןייק טעמכ ךיז

 -סילשסיוא עכלעזַא ןופ ןבָאה "דנוב; רעד ןליפַא רָאנ ,עיטַארקָאמעד

 רַאפ ,טסואוועג טינ ןטייקירעוװש עשיטקַארּפ ןוא עשיטערָאעט עכעל

 ,(* "רערָאלק ןוא רעטושּפ ךרע ןַא טינ ןעוועג ךַאז יד זיא ייז

 עקידנצנעלג ןופ עדַאיעלּפ רעצנַאג ַא ןופ רענייא רָאנ ןעוועג זיא רידא ןב

 ןעמואוושעגפיורַא ןענייז סָאװ ,סרענדער עקימַאלּפ ,סרעקיטערָאעט עפרַאש ,ּפעק

 ,טייצ רעבלעז רעד ןיא שממ ןבעל ןשידיי ןיא

 :ייז ןופ לייט םעניילק ַא שטָאכ ןענעכערסיוא רימָאל

 שטיוועלעשמיש .י ,יקסנישטשעל ףסוי ןוא בקעי רעדירב יד ,ווָאכָארָאב רעב

 ןוא רענערב .ח .י ,(רזש) ווָאשַאבור ןמלז ,(ןוירוג-ןב) ןירג דוד ןוא (יבצ-ןב קחצי)

 ןַאמצייװ לאומש ןוא םייח ,ףיטש םוחנ ,רידא ןב ,רעגינ לאומש ,ןָאדרָאג ,ל .י

 לרעב ,(לבבורז) ןיקטיוו בקעי ,(ץעװָא- ,ס.ס ןַא -- רעדורב ןייז ,טסינויצ ַא רענייא)

 -ילעינַאד ,יקסווָאלַאגניס ןרהא ,רענטַאר .ב .מ ,ווָאקַאװטיל השמ ןוא ןָאסלענעצַאק

 ! ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ידלָאטרעב-יקצַאל .וו ןוא ווָאכינרעשט

 -ןלּפ ַא רַאפ סָאװ ! ןטנַאלַאט ןופ זיורבפיוא רעכעלנייוועגמוא ןַא רַאפ סָאװ

 !טייקיטסייג רעשידיי ןופ גייטשפיוא רעקידמעצ

 ןופ ,טרעקרַאפ ,םַאנסיוא ןייק ןעוועג טינ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא קָאטסילַאיב

 תונחמ טמָארטשעג ןבָאה סעיזַאנמיג עשיסור יד ןופ ןוא תובישי עשידגנתמ יד

 ,ןשטנעמ עקידנכוז עגנוי ןופ

 'װיכרַא רעד ןופ ןבעגעגסיורא ךובלמאז רעטשרע ."םזילַאירָאטירעט רעשיטסילַאיצָאס, (*
 ,12 יז -- וירַאּפ ,עטקינייאראפ ןוא .ס.י ,,ס.ס ןעיײטרַאּפ יד ןופ עיסימָאק
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 ײעלעקנַאי רעניילק,, רעד טרעוו יייוליע רעקָאטסילַאיב,, ןופ

 ףיוא *ענייפַאק, סטדימש ןיא ןקעמשניײרַא ןעמונעג לענש טָאה טַאּפ בקעי

 -ַאיצָאס-שיטסינויצ רעד ןופ "עלעגיווא סָאד ןעוועג זיא'ס ואוו ,סַאג רענעימוג

 סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי טימ טרבחעג ןטרָאד ךיז טָאה רע .(* גנוגעװַאב רעשיטסיל

 רזעילא :טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ןעגנולקענּפָא ךָאנרעד ןבָאה ןעמענ ערעייז

 "ורי ןופ גָאלָאעכרַא רעטמירַאב-טלעוו רעקידרעטעּפש רעד --- קינעקוס (עּפיל)

 ןיא םוקינכעט םוצ ןעגנַאגרעד ןיוו רעביא זיא סָאװ ,יקסנַאלּפַאק המלש ;םילש

 ,חמצ דוד-םוחנ -- רעטַאעט וצ טפַאשנדיײל ַא טימ טסיאערבעה ַא לרוחב ַא ;הפיח

 ןטימ ,ןַאמרעגנוי רעטייווצ ַא ;"המיבה; רעד ןופ רעדנירג רעקידרעטעּפש רעד

 ןָא גרוברעטעּפ טבייה םורַא ךיז טקוק ןעמ רעדייא סָאװ ,ןַאמלרעּפ ףסוי ןעמָאנ

 .ןוָאמיד פיסָא :סעמַארד עשיסור עכיײרגלָאפרעד ענייז טימ ןעגנילק וצ

 טימ "ןטנָארפא עכעלטע ףיוא ףמַאק ַא ןריפ טפרַאדעג טָאה עפורג יד טָא

 "רַאפ ןיוש ,ערעטלע יד ןגעק קיטייצכיילג ןוא ; ךיז ןשיוצ --- קיטסייג :לָאמ ַא

 .סעיצַאזינַאגרָא עטקיטסעפ

 / יקסוָאניטנעמעלק דוד ,ןטייצ ענעי ןופ תודע ןַא םעד ןגעוו טביירש טָא

 ,"דניירפ רעקָאטסילַאיב;) ןויצ-ילעוּפ ןופ ןרענָאיּפ רעקָאטסילַאיב יד ןופ רענייא

 : (1950 ,קרָאי-וינ

 -בָארּפ-רעטעברַא יד ,םעלבָארּפ-ןדיי ןופ גנוזייל עלעירָאטירעט יד,

 -ָאיצולָאװער רעד ,ןבעל ןכעלגעט-גָאט ןיא סױרַא ןעמיווש סָאװ ,ןעמעל

 ףיוא ּפָא ךיז טלגיּפש סָאװ ,גנוריגער רעד ןגעק ףמַאק רעשיטילָאּפ-רענ

 טפור ,טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא זדנוא ןופ רעדעי רעכלעוו ןופ ,סַאג רעד

 -עגנָא טָאה שינעכוז יד ןוא םַארגָארּפ רעטסעפ ַא ךָאנ שינעכוז ַא סױרַא

 יד ןשיוװצ ףמַאק ַא .ףמַאק-רעדורב ןקיציה ןופ ןעמרָאפ לָאמ טפָא ןעמונ

 -רַאפ ךיז טָאה סָאװ ,ךיז ןשיוצ ןויצ-ילעוּפ ןופ סעּפורג עטסנדיישרַאפ

 -עגנָא זיא םעד ץוח ַא ןוא ענליוו ןוא ווַאלסָאנירעטַאקעי ןשיווצ טיירּפש

 - שץדגוב' ןגעק ףמַאק רעסיורג רעד ןעגנַאג

 "סיוא טזומעג ךיוא תוחומ ערעזדנוא ןיא ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא רימ

 ךיז טָאה עשזריב-רעטעברַא רעזדנוא ףיוא ןוא רעטנָאלּפ םעד ןרעטנָאלּפ

 "רַאפ ַא רעייז לָאמ טּפָא ,ףמַאק רעד טלגיּפשעגּפָא ,סױא-גָאט ,ןייא-גָאט

 זדנוא ייב טַאהעג ןבָאה סָאװ ,'רעקסנימ' יד ןגעק ,'דנוב' ןגעק ,רענעסיב

 ןגעק ןוא סעקינ'יספ.ּפ עשידיי יד ןגעק ,סרעגנעהנָא לסיב שּפיה ַא

 ,"ןטסיברַאנַא

 ןיא גנוקילײטַאב ןופ רעגנעהנָא ,ןטסילַאירָאטירעט ןוא "סעצניטסעלַאּפ;

 -רַאפ .ןטסימיסעּפ ,עקיביולגמוא ןוא -- דנַאלסור ןיא ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס

 ,1950 ,קרָאיײוינ ,"דניירפ רעקָאטסילַאיב, -- יקסלערָאגָאּפ יכדרמ עז (*
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 ןבָאה ייז יו ,"ןויצ ינב, ןופ עּפורג יד :שידיי יבבוח ןוא ןטסיאערבעה עטנערב

 .ןעמַאוצ ןטלַאהנייא טנעקעג טינ גנַאל ךיז טָאה ,קָאטסילַאיב ןיא ןפורעג ךיז

 טריזינַאגרָא ןוא געוו ןשיטסינויצ-ילעוּפ ןופ טלײטעגּפָא ךיז טָאה עּפורג ןייא

 -ַאיצָאס-ןטסינויצ; יד ןופ עזַאב יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא

 ."סעצווָא.ס.סע יוװ טנַאקַאב רעמ -- ?ןטסיל

 רעטשרע רענעי ןגעוו טָאה ,ןטַאּפ ןופ רעטלע לסיב ַא ,יקסלערָאגָאּפ יכדרמ

 ןיא .ס.ס ןופ עטכישעג יד; טעברַא רערעסערג ַא ןיא ןבירשעג יונעג עּפורג

 סָאװ ,עּפורג עטשרע יד ,(1950 ,קרָאי-וינ ,"דניירפ רעקָאטסילַאיבע) *קָאטסילַאיב

 סקעז טַאהעג טָאה ,ס.ס יד ןופ סרעדנירג יד ךרוד ןרָאװעג טריזינַאגרָא זיא

 יד רעטעּפש -- ַאיַאקטוָאלעב עקהרש ןוא דימש הקבר ייז ןשיווצ ,רעדילגטימ

 ,טַאּפ למהרבא ןוא בקעי ןופ ןעיורפ

 | : טלייצרעד יקסלערָאגָאּפ

 בקעי ןויצ-ילעוּפ יד ןופ רעבירַא זדנוא וצ זיא 1905 חסּפ םורַא;
 ,ןעוו געט עטשרע יד ןיא ךיילג ןענופעגסיוא רימ ןבָאה תודמול ןייז ,טַאּפ
 רעקיטכערַאבלופ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגניירַא רע זיא ,לגניי ַא טעמכ ךָאנ
 -טנַא זיא טנַאלַאט-רענדער ןייז ,צ.ּפ רעקָאטסילַאיב יד ןופ דילגטימ
 טצונעגסיוא סָאד ןבָאה רימ ,ס.ס יד ,זדנוא ייב טשרע ןרָאװעג טקעלּפ
 ןעמוקעג זיא ,טקישעג םיא ןבָאה רימ ןיהואוו ,לטעטש רעדעי ןופ ןוא
 םעניילק' םעד רָאנ יו ,ןרעדנַא ןייק ןקיש טינ ןלָאז רימ זַא ,גנורעדָאפ יד
 */שלעקנַאי

 -טימ רעטייוצ א טוט סטַאּפ ךָאנ רָאי ַא ןבירשַאב סָאד טָאה רעיונעג ליפ

 : (*יקצָאבַאכ לדייז --- *,ס.ס; רעקָאטסילַאיב יד ןופ רעדנירג

 ןיא ןענופעג ךיז ךיא בָאה ,גָאטימ ךָאנ תבש ַא ,1904 חסּפ ךָאנ;
 סרעוט עשיטסינויצ ןופ בולק רעד ןעוועג זיא סָאװ ,עפַאק סקישטנומ
 יד) 'ןויצ-ילעוּפ' רעקָאטסילַאיב יד ןופ עשזריב-בָאגוצ יד ךיוא ןוא
 ןיא ןָאטעגנָא ןַאמרעגנוי ַא ןעמוקעגוצ רימ וצ זיא .(ס"ס עקידרעטעּפש
 טימ דמעה ןסייוו ַא ,(שילגנע ןיא !טרעבלַא ץנירּפ') קוטרוס ןצרַאװש ַא
 ןלירב ענעדלָאג טימ ,לדרעב ןטַאלג ַא טימ טקעדַאב םינּפ סָאד .סּפינש ַא
 'ר ברה יװ טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה ןוא ,טוה ןצרַאװש ןשינבר ַא ןיא ןוא
 ןיא ףרַאד ןוא הכימס ןגָארקעג קירוצ גנַאל טינ טָאה רע .טַאּפ םהרבא
 קידנעייז ,קָאטסילַאיב ןבעל לטעטש ַא ןיא תונבר יד ןעמענרעביא ןכיג
 ןבילקעגפיונוצ לייוורעד רע טָאה ,'יחרזמ' ןופ דילגטימ ַא ,טסינויצ ַא

 טנרעלעג טָאה רע עכלעוו טימ םירוחב-רעטעברַא עשידיי עגנוי עּפורג ַא
 רעבָא רעטעברַא וצ ...,םידומיל עכעלנע ןוא םזינויצ ,עטכישעג עשידיי

 ,977 יוז ,1967 ינוייַאמ ,"לעװש ןפיוא, (*
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 ייעלעקנַאי רעניילק,, רעד טרעוװ יייוליע רעקָאטסילַאיב,, ןופ

 טינ .עשיטסינויצ יד יו רערעמ גנוגעווַאב ערענָאיצולָאװער טרילעּפַא
 יד ןיא רעדָא ,'דנוב' ןיא ןלַאפנײרַא ו"ח ןלָאז ייז זַא ,רעבָא קידנלעוו

 ןרענָאיצולָאװער ןטסילַאיצָאס לשמל יו ןעגנוגעווַאב עשידיי-טשינ

 ןיא ןסילשנָא ךיז ןלָאז ייז טלָאװעג רע טלָאװ ,ןטסיכרַאנַא רעדָא ספּפ

 יד טימ טנַאקַאב טינ זיא רע יװ ױזַא .גנוגעװַאב-ןויצ-ילעוּפ רעד
 ןופ סָאד לָאז ךיא ,רע ליוװ ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ יד ןופ ןעמַארגָארּפ
 ןופ סרעהיפ יד ןופ רענייא זַא ,טגָאזעג םיא טָאה ןעמ .ןעמענרעביא םיא
 ןטעב לָאמ ייווצ ,ןפלעה םעד ןיא םיא ןעק עיצַאזינַאגרָא-ןויצ-ילעוּפ רעד
 ,טפרַאדעג טינ לבר רעגנוי רעד ךימ טָאה

 ןדנוא ףיױא טָאה עפורג יד ואוו טרָא םעד ןיא קידנעמוקנײרַא

 טכַא ןענופעג ךיא בָאה ,(טַאטשרַאװ סרעכעלב םעד עקסָאנ) טרַאוװעג
 :ןסָאגעגסױא םערופ ןייא ןופ יװ ןעוועג ןענייז ןביז .םירוחב עגנוי
 עמערָא ןופ רעדניק ,17-716 ןופ רעטלע ןיא רעטעברַא עשידיי עגנוי
  ,טלקיװטנַא ןייפ ץנַאג שיזיפ ,ןזייא ןוא רעש ךמע' ,רעטעברַא עשידיי
 .ךַאװש ץנַאג רעבָא קיטסייג

 ןופ דילגטימ ןטכַא ןפיוא ןלַאפעג זיא קרעמפיוא רעטסערג ןיימ

 .עקירעביא יד ןופ שרעדנַא ןצנַאג ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,עּפורג רעד

 ,שיטַאבעלַאב ץנַאג טדיילקעג .ןרָאי ןיא רעגניי ןוא סקואוו ןיא רענעלק
 קיכעליײק ַא ןוא סּפיגש ַא טימ דמעה ןסייוו ַא ,גוצנָא ןצרַאװש ַא ןיא
 רעמערָא רעד וצ טסַארטנָאק ןסיורג ַא ןפַאשעג טָאה סָאװ ,לשולעּפַאק
 "וצסיוא טייוו ןכוז טפרַאדעג טינ בָאה ךיא ,ערעדנַא יד ןופ גנודיילק
 טַאּפ לקנַאי רעקניניילק רעד טָא טייטש קיטסייג ךיוא זַא ,ןעניפעג

 ןפוא ןטימ גנַאלקנייא ןיא .םיא ןופ ערעטלע ,ערעדנַא יד ןופ רעכעה

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידרערעטנוא עלַא ןיא רעדילגטימ עיינ ןעיצניײרַא ןופ
 ןוויטַאריּפסנָאק םענופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןופ םכסה ןטימ ךיא בָאה
 "ורג רעד טימ שינעגעגַאב רעטירד רעדָא רעטייווצ רעד ךָאנ ,טעטימָאק
 ןבעגעגניירַא םיא ,ייז ןופ ןטסגניי םעד ןטרָאד ןופ ןעמונעגסױרַא ,עּפ
 ןקידנעטשלופ ַא רַאפ טכַאמעג לעיציפָא םיא ןוא עּפורג רעקיסַאּפ ַא ןיא
 יד טימ .ןויצ-ילעוּפ עיצַאזינַאגרָא רעקָאטסילַאיב רעד ןופ דילגטימ
 זיב טקַאטנָאק ןיימ ןטלַאהעגנָא ךיא בָאה רעטעברַא עגנוי ןביז ערעדנַא
 רעד ןיא ןרעוו וצ ןעמונעגנײרַא ןרָאװעג יואר זייווכעלסיב ןענייז ייז
 "עגַאב רעטשרע רעד ףיוא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא/ס .,עיצַאזינַאגרָא
 עצרוק ַא .טַאּפ רעדירב יירד ןעוועגייב ןענייז עּפורג רעד טימ שינעג
 ,ס"ס ײטרַאּפ רעד ןופ רעדילגטימ ןעוועג יירד עלַא ןענייז רעטעּפש טייצ
 בָאה םיא ךָאנ .לקנַאי ,ייז ןופ רעטסגניי רעד ןעוועג זיא רעטשרע רעד
 טעברַאעג ןיוש טָאה סָאװ ,עּפיל רעדורב ןרעטלע ןייז ןעמונעגניירַא ךיא

 םהרבא 'ר ברה ןופ זיא טצעל וצ ןוא ,רעטָאפ ןייז ייב רעכעלב ַא יו
 רעטָאפ רעד .ץעוװָאס"ס רעוויטקַא ןַא ,טַאּפ למהרבא ןרָאװעג טַאּפ
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 .עידעגַארט עליטש ַא טבעלעגכרוד טָאה ,רעכעלב רעד עקסָאנ ,רערעייז
 טָאה רע .ןרָאװעג םיוקמ טינ זיא םינבר ןיז ייווצ ןבָאה וצ גנונעפָאה ןייז
 טינ רימ טָאה רע סָאװ ,דלוש ןיימ ןעוועג זיא סָאד זַא טביילגעג
 *...ןייז לחומ טנעקעג

 סערעטניא סטַאּפ בקעי ןעוועג ןַאד זיא'ס סיורג יו ןטּפשמ וצ רעווש זיא סע

 סָאװ ,ןעגנופיילש-רילומרָאפ ןוא סעיסוקסיד עכעלרעהפיואמוא ,ערעווש יד וצ

 -ערָאעט עפייר-עקידריווקרעמ יד וצ ,ןזיירק עשי- ס.ס יד ןיא ןעגנַאגעגנָא ןענייז

 "רַאפ ןגעלפ גנוגעװַאב רעד ןופ סרעריפנָא עגנוי יד סָאװ ,ןעלקיטרַא עשיט

 ץנַאג ןייז זַא ,ןרעװ טגָאזעג ןעק ןײמעגלַא ןיא .ןלַאנרושז ערעייז ןיא ןכעלטנפע

 -רָאה עכלעזַא רַאפ סערעטניא ןטקעריד ןּפַאנק ַא טַאהעג טַאּפ טָאה ןבעל

 .לוּפלּפ ןשיטסילַאיצָאס-שידיי ןטרעטנָאלּפרַאפ םעד וצ ,םיחוכיוו עקידנטלַאּפש

 רעבָא ,ןעּפ רעד וצ ןעמונעג ירפ ךיז -- ןעז דלַאב ןלעװ רימ יוװ --- טָאה רע

 ןעלקיטרַא עלעיּפיצנירּפ קינייו יד .םירמאמ עשיטערָאעט ןביירש וצ ידכ טינ

 (1919-20 ןיא טשרע) ןלַאנרושז עשי-.ס.ס ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ

 ןָאט וצ טינ ןבָאה ,עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא ןעלקיטרַא עכעלנע ךָאנרעד ןוא

 "גדיי רעד ןופ ןעגנוזייל עניײמעגלַא טימ ,ןעמעלבָארּפ עשיטערָאעט עכיוה טימ

 ןופ ןעמעלבָארּפ עשיטקַארּפ עלעוטקַא טימ רָאנ ,םזילַאיצָאס ןופ רעדָא עגַארּפ

 ,טייצ רעד

 -יטקַארּפ ןיא ןדנעװנָא ןביוהעגנָא ךיילג רע טָאה טנַאלַאט ןוא עיגרענע ןייז

 טביירש יקצָאבַאכ לדייז .ןָאנבױא טקורעגסױרַא לענש ךיז טָאה ןוא טעברַא רעש

 : תונורכז עבלעז יד ןיא

 ןזָאלרַאפ רָאי עכעלטע ףיוא טזומעג ךיא בָאה 1905 רעבמעצעד ןיא;
 -ַאגרָא-ס"ס רעד ןופ גנוריפנָא יד ןבעגעגרעביא בָאה ךיא ןוא קָאטסילַאיב
 ,"טַאּפ לקנַאי רבח ןוא דימלת ןגנוי ןיימ עיצַאזינ

 ...רָאי ןבלַאה ַא טימ ןצפופ ןעוועג טלַא זיא רעריפנָא רעצנַאג רעד

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ סקואוו ןטסערג ןופ ןרָאי יד ןעוועג דָארג ןענייז סָאד ןוא

 טָאה ײטרַאּפ יד .רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטשרע ריא ןעמוקעגרָאפ זיא 1906 ןיא

 רעיינ רעד; לַאנרושז-ײטרַאּפ רעד .רעדילגטימ טנזיוט 25 עצנַאג טגָאמרַאפ ןַאד

 רעקָאטסילַאיב ןיא זַא ,טעטכירַאב (28 יז ,16 'נ ,1906 רעבמעטּפעס ןט18) *געוו

 .רעדילגטימ טנזיוט ייווצ טימ *ןטקנופע 26 ײטרַאּפ יד טָאה ןָאיַאר

 ,הנחמ רעד טָא ןופ רעריפנָא-טּפיוה רעד זיא טַאּפ בקעי

 ןיא ןורכז סטַאּפ ןיא .טנַאלַאט-רענדער ןייז טימ סױרַא ךיילג ךיז טזייוו רע

 ךלַאװ ןיא ןטלַאהעג רע טָאה עדער עטשרע ןייז זַא ,טצירקעגנייא ןבילברַאפ
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 ייעלעקנַאי רעניילק,, רעד טרעוו יייוליע רעקָאטסילַאיב,, ןוֿפ

 טירטפיוא רעשירענדער רעטשרע ןייז זַא ,ןָא טיג יקצָאבַאכ .עװָארבמַאז רעטניה

 .עקלָאקָאס -- לטעטש טייווצ ַא ןיא סעלָאגעלַאב רַאפ ןעמוקעגרָאפ זיא

 םיא טָאה ןעמ יװ ,*עלעקנַאי רעניילק , רעד --- ןייז טינ לָאז השעמ יד יו

 יד ןיא ייס ,קָאטסילַאיב ןיא ייס רבד-םש ַא ןרָאװעג ךיילג זיא ,ןפורעג ןַאד

 עכעלמיטסקלָאפ ןוא עקיצרַאה ,עקימַאלפ ענייז .ךעלטעטש-רעטעברַא עקימורַא

 ךרוד ןרָאװעג טנָאמרעד ךָאנ רעטעּפש טרעדנוהרָאי בלַאה ַא טימ ןענייז סעדער

 .ןזָאלעג ייז ןבָאה קורדנייא ןפיט ַאזַא .סרערעהוצ ענעבילברַאפ-ןבעל

 יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא יד טָא ןבָאה קורדנייא ןרענעלק טינ ַא

 רענדער ןכעלטנגוי ןפיוא טכַאמעג ,םלוע ןגנוי ,ןטרעטסײגַאב םעד טימ ,רעדלעוו

 עזָאלפָאלש עציקס ַא רע טָאה (1910) "ןעגנולהעצרע; ךוב ןטשרע ןייז ןיא .אפוג

 עשירַאצ ַא ןעוועג ךָאנ ךָאד זיא'ס) טלעטשרַאּפ-בלַאה טביירש רע ואוו ,"טכענ

 : (( רוזנעצ
 טימ ןיב'כ לייוו ,דלַאװ רעקידלמירד רעד ךיז טָאה טכַאװעגפיוא;

 .ןעמוקעג הנחמ ןיימ

 ַא זָארג ַא ,רעטייווצ רעד עלעקזָאירעב ןייא ,עלעמיוב ַא םיוב ַא

 : טיורטרַאפ ןבָאה ,טלייצרַאפ ןבָאה עלעזערג

 ...ןֿפָאלש טינ ףרַאד'מ ...ןעמ-וק-עג ...ןעמוקעג זיא'מ --

 יז ןרעטסילפ םיוק-םיוק .ךעלזערג יד ךיז ןעלקָאש םיוק-םיוק

 ...ןבירק ,ןכירק ,ךעלעטנעה ענירג טימ ךעלרעדניק עניילק יו ,סעּפע

 ןוא טנעה יד רַאפ ךיז ןעמענ סעטסוק .געוו ןיא ךיז ןזָאל ךעלעמיוב

 ,רימ טימ ,זדנוא טימ ןעייג
 עצרַאװש ,עגנערטש ַאזַא טמעטָא דלַאװ ןופ שינעפיט רעד ןופ

 ,טרָאד טביילב ןוא ןצרַאה ןיא ךיז יז טביולקרַאפ ,טייקטסנרע

 .ןעגנַאגעג הנחמ ןיימ טימ ןיב ךיא
 ,ךעלדנקלָאװ זדנוא ךָאנ ךָאנ ןפיול ,ךיוה רעד ןיא ,למיה ןפיוא

 : ןדער ןוא ןפיול ,ןפיול ,ךעלדנקלָאװ עקידהנבל ,עקיטכַאנ
 ..+ םיכסמ ...םיכסמ ---
 ...גונעת רַאפ ןרעטיצ ,החמש רַאפ ןרעטיצ ךעלדנרעטש
 -לבקמ זדנוא ןגיוא יד סיוא ןבייר ,סיוא ךיז ןכיילג רעמייב עטלַא

 ,ןייז םינּפ
 .ןייז לגר-הלוע ןעייג רימ
 ,ןרָאװעג טקעלּפטנַא דוסב זדנוא רָאנ זיא רעכלעוו ,געוו ַא ףיוא

 ךיז טרילרַאפ ןוא ,טינ טעב רענייק ואוו ,טרָאד ןופ סױרַא טפיול רעכלעוו
 .י.ןוז רעיינ א ,טלעוו רעיינ ַא ןבענ טרָאד

 ...טדער ןוא טנערב .המשנ יד טמַאלפ'ס ---
 דלַאװ רעד טגניז סָאד ,סע ןעמ טדער ןיילַא טינ זַא ,ךיז טכוד'ס

4 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַאועג ןיא

 ןוא ,דרע עטלַאק יד טיױרטרַאפ סָאד ,רעמייב יד ןרעפטנע סָאד ,ױזַא
 ,סיפ יד ייב ןטנוא ןעייטש עכלעוו ,תומשנ יד רעטנוא ןּפַאכ'ס

 ,רָאלק-קידנלַארטש ,סייוו-קינוז טרעוו ץרַאװש זיא סָאװ סָאד
 ,דייר ךיא
 "עג ךילשת ייב ןטלָאװ ייז יוװ ,וצ ױזַא ךיז ןעלקָאש רעמייב עטלַא

 ןגיוא ייז ןפרַאװרַאפ ,טינ סעּפע ןעייטשרַאפ ,ךעלעמיוב עגנוי ,ןענַאטש
 ...עמַאמ-עטַאט וצ

 ןטלָאװ ייז יו ,ןּפַאלק ,ןּפַאלק ,טנעה יד טימ ןגייווצ יד ןּפַאלק'ס
 עמוטש יװ ,ןלייצרעד טינ סָאד ייז ןענָאק ,ןרָאװעג טקיצטנַא סעּפע ןופ
 .ייז ןּפַאלק

 יזַא זיא ןצרַאה ןפיוא ,טָאטש ןיא רימ ןעייג גָאט ןסייוו ןטימ
 ,ךיז ייב דוס ַא טגָארט'מ זַא ,ןסייוו עלַא .טוג ױזַא ,גנירג ױזַא ,קיטכיל
 ...ןקרַאטש ַא ,ןקיבײא ןַא ,ןסיורג ַא דוס ַא

 ,טייו ץעגרע ,ואוו שרעדנַא ץעגרע ,ןעמ טייג םייהַא ךיז וצ טינ
 .י.ףיט ץעגרע

 ןעלגיופ עקידנענערב יו םוא ךָאנ ןפיול רעטרעוו ענעגייא יד
 ןכוז ייז יו ,רעצרעה יד רעביא ,ץַאלּפ ןרעל ןפיוא ,רעמייב יד רעביא
 ...ךימ

 -.י.ןַאמ"המחלמ ַא ,רובג ַא ןיב'כ
 ."ןעוועג טכענ עזָאלּפָאלש ןענייז סע
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 ןקידמַאז ,ןסייה ןיא עכורעװַאז ַא רעדנַאנופ ךיז טגיוו סע יוו;
 ,דנַאלסור"-עמַאמ רעביא עיצולָאװער יד טגיוועג ךיז טָאה ױזַא ,ּפעטס
 ,ַאטרעשט רעשידיי רעד ןופ ןוא ײסַאר ףיט ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה יז
 רעד ןופ ןוא םי ןצרַאװש ןופ ,זַאקװַאק ןופ ןוא טנגעג-עגלָאװ רעד ןופ
 ןסילפ טלָאװ ןיוה ןדעי ייב יו ,עיזורג ןופ ןוא עניַארקוא ןופ ,לסייוו
 ,טנעוו יד ןָא ּפָא ךיז ןגָאלש סעילַאװכ ענייז ןוא ךייט ַא

 ,דנַאל ןרעביא ןגיולפעג ןענייז טכענ-םערוטש ןוא געט-םערוטש ,.,
 רעכעלרעדנואוו -- ןוא --- רימָאטישז ןיא ץושטסבלעז ןוא ןעמָארגָאּפ
 ,עװקסָאמ ןיא ,גרוברעטעּפ ןיא ,ַאטרעשט רעצנַאג רעד ןיא יַאמ רעטשרע
 ,שזדָאל ןיא דנַאטשפיױא רעקיטולב געט ןביז .,וועיק ןיא ,סעדָא ןיא
 ,ןסַאג יד ןיא טלעטשעצ סרענלעז ןקלָאּפ ,רעװָאקירטעּפ ףיוא ןדַאקירַאב
 -ייבעג-גנוריגער ,עיצַארטסנָאמעד רעד ןיא ןשטנעמ טנזיוט טרעדנוה
 םירעיוּפ ,ןקרַאװלָאפ עשיצירּפ ךיוא ןענערב סע -- ןוא ןענערב סעד
 ..סעקטנָאיַאמ ערעייז ןוא םיצירּפ יד ףיוא סעסָאק טימ זייוומינומה ןעייג
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 ןוא סעשטּפַאל יד ןיא ױזַא טָא --- ןָאטעג זיירּפש ַא טָאה ַאיסָאר
 עריא טימ ,טעטש עטיירב ןוא רעפרעד עגנַאל עריא טימ ,סעלָאטסָאּפ
 -עגנוה עריא טימ ,סעקַאיסָאב עטרעטיברַאפ ןוא םירעיוּפ ענעסימשעג

 ריביס גנַאג ַא קעוו ַא ןענייז .רעירַאטעלָארּפ {ןוא| ...סעקַארטַאב עקיר

 יד יװ ,ןעגנַאגעגטימ ןענייז .רעטיר ןוא תוילת ,קסווָאלוװַאּפָארטעּפ ןוא
 טייקליטש ,סעקינ'משה-שודיק ןופ ןטפַאשקנעב ,םישורּפ ןוא ןכַאנָאמ
 .י+ ןטעָאּפ ןופ טייקכיילב ,םיתינעת-ילעב ןופ

 טָאה ןוא ,םי רעצרַאװש ַא ,םי ַא טליּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה
 "עווקרעצ ןופ ןעגנַאלקּפָא עקירָאי-טרעדנוה ןלעװ ענייז ףיוא טגיוועג

 ,ןעיירשעג-גנוקינייּפ ,סעקלָאּפָאנָאמ ןופ ןלַאנקסיױא ןדרַאילימ ,רעקעלג

 ,ןביוש ןוא ןעלגיּפש ןופ ןעיײרעגזַארב ,סעקַײהַאנ ןופ ןשינעשטשָאװכ
 ןופ ןעגנַאזעג ,ןקַאזָאק ןופ ,עירעלַאװַאק ןופ שרַאמ ,ןרָאבָאס ןופ ןרָאכ

 : ןקלָאּפ
 | !ינַארכ ַאירַאצ ,עשזָאב --

 ףיוא ןביוהעגפיוא טָאה רע ןוא םי ַא טליּפשעגרעדנַאנופ ךיז טָאה
 ןגָארט ,ןזיר ענעעזעג טינ טציא זיב ,עקיטכעמ עכלעזַא סעילַאװכ ענייז
 זיב ,ןכייה עטסכעה יד זיב ןלייז ךיז ןבייה ,ןומה ךָאנ ןומה ,םינומה ךיז
 ."ףוז רעד זיב ,סנקלָאװ יד

 זיא רע רעכלעוו ןיא ,טייצ יד ןבירשַאב רעטעּפש ןרָאי טימ טַאּפ טָאה ױזַא

 עמַאס ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רערענָאיצולָאװער רעד ןיא ןײרַא

 ןגעװ יד ףיוא; -- רעכיב ענייז עלַא ןופ ןטסקידתובהלתה עמַאס ,ןטסקימַאלפ

 .(269 ,225 'זז) *ןעניגַאב ןופ

 ,1905 רָאי עקיטולב סָאד ,עטיור סָאד ,עקילייה סָאד ןעוועג זיא סע

 .עיצולָאװער-טייהיירפ עשיסור עטשרע יד

 ײמעגלַא ןסיורג םעד טָא ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןענַאטשעג זיא קָאטסילַאיב

 סעקיַאנַאכ יד ,סַאג רעשזַארוס .זיורבפיוא ןרענָאיצולָאװער ןשידיי ןוא םענ

 -סָארּפ רעקסוװָארדנַאסקעלַאק ןשיריבג םעד רעביא ןָאטעג בייה ַא ךיז ןבָאה

 .ןסַאג רענעימוג ןוא עװָאּפיל עשירחוס יד רעביא ,*טקעּפ

 ,עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעד טימ ךיז טגָארט *עלעקנַאי רעניילק, רעד

 .רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ךיז טבייה סָאװ
 יעקנָאק' יד .רעניימעגלא ןַא זיא קָאטסילַאיב ןיא קיירטס רעד;

 רָאפ טמוק גניטימ רעד .ןסָאלשעג ןענייז ןטפעשעג עלַא .ךיוא טייטש
 -עברַא טנזיוט ןעצ ָאד יאדווַא ןענייז דלַאװ ןיא ,לדלעוו רעקישטרַאמ ןיא

 .סנייא ןענייז סָאװ ,סעיצַאנ יירד .ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי -- רעט
 סרענדער יד ןופ ןפורסיוא יד .ּפָארַא רעמייב יד ןופ ןדייר סרענדער יד
 .רעטעברַא טנזױט ןעצ ןעיירש .ןעמרוטש טימ ןעמונעגפיוא ןרעוו
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 עשילרעטסיוא ַאזַא סיוא ןעיירש ,רעצ רעייז ןוא סעכ רעייז סיוא ןעיירש
 .דיירפ

 ןענייז טנזיוט ןעצ טשינ .גנַאג ןיא טזָאלעג ךיז טָאה םלוע רעד
 -טימ זיא ,ענעגייא סָאד ,ןבעל עצנַאג סָאד ,ךיז טכוד ,רָאנ ,ןעגנַאגעג
 ,םי ןופ סעילַאװכ יד טימ סנקלָאװ יד טימ ןעייג סע יװ ,ןעגנַאגעג

 ...!גנושרעהטסבלעז רעד טימ רעדינ --

 ...! רעדינ ---
 ..י!סװָאנַאמָאר יד טימ רעדינ --
 .יי!רעדינ --
 סע .ןסַאג יד טימ ןעייג סע ןוא ,טָאטש ןיא ןיוש זיא ןעמ .טייג ןעמ

 ַאטשינ .םלוע םעד טריפ ןוא סיורָאפ ןָאפ ַא טייג ,רעזייה יד טימ ןעייג
 "דער ןייק ָאטשינ ,ןדיי ןוא םייוג ןייק ָאטשינ ,גנוי ןוא טלַא ןייק טציא
 טיירג זיא ץלַא ,ןעמַאזוצ זיא ץלַא ,סנייא זיא ץלַא -- סרערעה ןוא סרענ
 ...!ץלַא ףיוא

 ןַא רָאנ ,גנַאזעג ןייק טשינ זיא סע .!ןדַאקירַאב ףיוא טגניז ןעמ
 ,טייצ רעיינ ַא ןופ ןעניגַאב רעד טגניז ױזַא .עכָאּפע ןַא ןופ יירשעגסיוא

 ןעגניזטימ ָאד ןטלָאװ סע יוװ ױזַא ןוא ."עזעילעסרַאמ/ יד טגניז ןעמ

 ,ןעמַאזוצ רָאװ טימ םולח טשימעג זיא .עיליטסַאב רעד ןופ סרעמרוטש יד
 ןופ סרעבעוו ייווצ ךיז ןשוק ,גנַאג ןטימ ןיא ,ןענירעד ןטימ ןיא

 ,דיי רעקירָאילטימ ַא ןוא קַאילָאּפ רעטלַא ןַא .קירבַאפ סגנילירט
 ,..?וטסגָאז סָאװ ,ַא ,ךַאטס ,וטסגָאז סָאװ ---
 !* (* ָאקרעב ,ָאקרעב ,ַײא ---

 ב
 טרעפטנעעג טָאה *עיװַאשזרעדָאמַאס, יד .טגיזעג טינ טָאה עיצולָאװער יד

 ןעגנוקישרַאפ טימ ,ןעגנוסישסיוא-ןסַאמ טימ ,ןטסערַא טימ ,החיצר טימ

 ,ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ טימ --- לכ-םדוק ןוא
 ! וו"וו-ָאד-ישז יי-ב ! ווָאדישז ייב;

 !וו-וו-ָאדישז ייב-ייב : ןקָאלג-עוװקרעצ יו

 רעב רעשירַאצ רעטקיטולברַאפ רעד טָאה סעקסיּפ טנזיוט ןעצ טימ
 סדנַאלסור רעביא ןגָארטעג ךיז טָאה רע ,ײסַאר ץנַאג רעביא טמורבעג
 שינעשטשָאװכ רעטנוא ,דרעוװש ןוא רעייפ ,ןדַאירטָא-ףָארטש טימ דלַאוװ
 ,ןליוק ןוא סעקיײהַאנ ןופ

 -סיוא-טרעקעגרעביא טימ טקוקעגניײירַא טָאה טעטש עשידיי יד ןיא
 --- ןגיוא ענעפָאלרַאפ-קיטולב עטצָאלגעג

 ,?םָארגָאּפ רעד

 .ךוב ןבלעז ןיא טַאּפ טביירשרַאפ

 ,246 'ז ,"ןעניגַאב ןופ ןגעװ יד ףיוא, (*
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 *טנַאק רעשיטלַאב/ רעד .לעמָאה .וָאכָאטסנעשט .סעדָא

 ,קָאטסילַאיב -- לכ-םדוק רעבָא

 עמַאס ןיא ךָאנ ןעמוקעגרָאפ זיא םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב רעטשרע רעד

 ןפרָאװעג ןבָאה ןטסיכרַאנַא .1905 ילוי ןט30 םעד --- עיצולָאװער רעד ןופ ןטימ

 רעד ןבעל ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לורטַאּפ ַא ןיא סָאג רעשזַארוס ףיוא עבמָאב ַא

 ייוצ ןעוועג רָאג ןענייז תונברק יד .ןעשעג זיא קילגמוא ןַא .עזרעב רעשידנוב

 ,םייהקַאז לטיג ןוא דניקסיר רתסא -- "דנוב/ ןופ סנירעפמעק עטסעב יד ןופ

 ןפורעגסױרַא טָאה ןעמ .טכַאמ רעשירַאצ רעד רַאפ לַאנגיס ַא ןעוועג זיא סָאד

 יד טָאה טנכערעגסיוא ,קיטולבטלַאק .קלָאּפ רעקצילגוא םעד סעמרַאזַאק יד ןופ

 ,םָארגָאּפ ןןעירעטילימ ַא טריזינַאגרָא טכַאמ

 ױזַא (114 'ז ,2 דנַאב) *קָאטסילַאיב סקנפ; ןיא טָאה גרעבשרעה ,ש .א

 : ןבירשרַאפ
 טעּפש זיב דנַאנַאכָאנ העש עכעלטע טרעיודעג טָאה יירעסיש יד;

 ,רעטצנעפ יד ןיא ,סרעייגייברַאפ יד ןיא ןסָאשעג טָאה'מ ,טכַאנ רעד ןיא
 ,ןכָאטשרעד ןוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה עטעדנואוורַאפ יד ,ןרעיוט ןוא ןריט
 רעד וצ טנעָאנ ןענייז סָאװ ,ןסַאג יד ןיא ןסָאשעג ןעמ טָאה ץלַא ןופ רעמ
 עקירעביא יד טעװענַאשעג טינ ךיוא טָאה ןעמ רעבָא ,סַאג רעשזַארוס
 ,ןָאט וצ קוק ַא רעטצנעפ ןופ ּפָאק ןייז טקעטשעגסיױרַא טָאה דיי ַא ,ןסַאג
 *...ןסָאשרעד םיא ןעמ טָאה

 לקיטרַא ןַא סטַאּפ ןענופעג ןבָאה רימ .ןרָאװעג טעגרהרעד ןַאד ןענייז ןדיי 5

 -סילַאיב רעשירפ ךָאנ ןַאד רעד ןיא רעטעּפש רָאי 14 טימ טקורדעג *ילוי 20

 יװ ןעעז רימ .(1919 טסוגױא 1 ,124 'נ) "ןבעל עיינ סָאד; גנוטייצ רעקָאט

 סטַאּפ ןיא טלצרָאװרַאפ ןבילברַאפ זיא גנובעלרעביא עכעלרעדיוש ענעי ףיט

 :לקיטרַא םענעי ןופ לייט ַא זיא טָא .המשנ
 ןוא סַאג רעשזַארוס ןופ רעיוט ַא ןיא ןענַאטשעג טלָאמעד ןיב ךיא;

 ,ןעגנַאפעג רעבָא רימ טָאה סָאװ ,עכעלנייּפ ןוא עכעלרעדיוש סָאד ןעזעג
 טגעקעג טינ ּפָאק םענעקָארשעצ ןיימ בָאה ךיא ןוא טרָא םוצ טדימשעגוצ
 טקוקעג בָאה ךיא .ןדנעװּפָא ,ליורג טימ לופ ,ןגיוא עניימ ןוא ןרעקּפָא
 םעד ןסָאשעגכָאנ ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס רעקצילגוא עּפורג רעד ףיוא
 ...רעגײז-טָאטש םייב ןפָאלעג זיא סָאװ ,ןדיי ןקיצנייא

 ... םָארגָאּפ-רעטילימ ַא ..,םָארנָאּפ ַא --
 יד ,טקידיילעגסיוא ןעוועג ןיוש זיא סַאג יד : ךיז ןָאמרעד ךיא ןוא

 ַא ןיא ןפָאלרַאפ ,ערעדנַא יד ךָאנ ענייא טגָאיעג רָאנ ךיז ןבָאה ןסָאש
 טָאה סָאש וצ סָאש ןופ .ץרַאה ַא ןיא ,ּפָאק ַא ןיא ,ריט ַא ןיא ,רעטצנעפ
 ןשילרעטסיוא םענדָאמ ןופ טרעווילגעג דרע רעד זיב למיה ןופ טפול יד
 -סױרַא רעיוט ןיימ ןופ ךיא בָאה טונימ רעטפַאהליורג ַאזַא ןיא ןוא ,ליורג
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 רודז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןירַאטנוב עקילייה יד ,רעטכָאט עשידיי יד --- ןעזרעד ריא ןוא טקוקעג
 םעד ףיוא ןגיוצעגסיוא ןגעלעג זיא יז יו ,טייקיטכערעג ןופ ןירעכוז ןוא
 ,ןקידונח ,ןכעלגנַאל ןטימ ,יז .ענעסָאשרעד ַא לקירב םענרעצליה
 -יטרַאמ רעמורפ ַא ןופ ,ענָאנ ַא ןופ טייקילייה רעד טימ ,םינּפ ןצרַאװש
 .ייןירער

 ,רעכיוה ַא ןענַאטשעג זיא ,סַאג רעשזַארוס רעד ןופ טייז םייב ,טרָאד
 רָאנ רעד ףיוא טקוקעג ,טַאדלָאס רערוכש ,רעקצילגוא ,רעטלּפוטשעצ
 ...טכַאלעג טָאה ןוא --- רענעסָאשרעד סָאװ

 -עגסורַא ןורכז ןיימ רַאפ זיא ,ןָא טלָאמעד ןופ ,לָאמ ךס ַא ןיוש
 ףיוא תבש םענעי טכַאלעג טָאה סָאװ ,טַאדלָאס רערוכש רענעי ןעמואווש
 == -- -- סַאג רעשזַארוס רעד

 רעצרַאוװש ַא טימ דיי רערעטלע ןַא ןעוועג זיא םישודק יד ןשיווצ
 ןיימ ןוא ןדיי ןטלַא ןטיוט םעד ןבענ ןענַאטשעג טלָאמעד ןיב ךיא .דרָאב

 רעגנוי ןוא רעוויאַאנ ַא טלָאמעד ךָאנ ןיב ךיא ,טַאהעג הבשחמ ענעגייא
 סלַא סָאװ ,המשנ ןיא טקיניײּפעג רימ טָאה'ס ןוא ןעוועג רענָאיצולָאװער
 רעד .דרָאב רעד טימ דיי רעד ָאד טגיל עיצולָאװער רעזדנוא ןופ ןברק
 | *.,.שודק

 -טולב רעד וצ *ליּפשרָאפא ַא רָאנ ןעוועג ןיא ילוי רעטס30 רעד רעבָא
 ןופ םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןסיורג םעד -- רעטעּפש םישדח 10 טימ דָאב

 ,1906 יגוי ןטירד ןזיב ןטשרע ןופ ,תבש זיב קיטשרענָאד

 צשידיי יד סָאװ ,ץושטסבלעז רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה טַאּפ בקעי

 "-טסבלעז יד ,טריזינַאגרָא טונימ רעטצעל רעד ןיא ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא

 ,"עזרעב, יד ,סַאג רעשזַארוס יד טקידייטרַאפ גלָאפרעד טימ עקַאט טָאה ץוש

 טגָאירַאפ ןליוק ןופ לגָאה ַא טימ טָאה יז ,ןלַאטרַאװק-רעטעברַא יד ,סעקיַאנַאכ יד

 טעװעשובעג יירפ סרעדרעמ יד ןבָאה רַאפרעד .סעקישטשמָארגָאּפ ערוכש יד

 ןסָאגעג קידרקפה טרָאד ךיז טָאה דנַאנַאכָאנ געט יירד .ןסַאג ערעדנַא יד ןיא

 ,סטוג ןוא בָאה שידיי ןרָאװעג טרעדנילּפעג זיא ,טולב שידיי

 טייצ רענעי ןיא זיא תונברק רעקילדנעצ ענייז טימ םָארגָאּפ ןקיזָאד ןגעוו
 ןיא ,דנַאלסור ץנַאג רעביא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג טָאה רע .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ

 ,דנַאלסיוא ןיא ,עמוד רעד

 טקורדענּפָא ןעוועג זיא ,ןענופעג ןבָאה רימ סָאװ ,גנורעדליש עטסיונעג יד

 -נָאּפסערָאק רעד .('געוו רעיינ רעד ,",ס.ס, רעד ןופ לַאנרושז רענליוו םעד ןיא

 עגַאל רעקיטלָאמעד רעד בילוצ ןה ,קפס ןייק ןייז טינ ןעק סע ,"ב"יג זיא טנעד

 3234-225 יזז ,1906 ,געװ רעײנ רעד ,"םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב רעדא ןוא "קָאטסילַאיב, (*
 ,3827278 ןוא
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 םשה שודיק ןוא ףמַאק ןופ השודק

 ןיא "ב"יא זַא ,לקיטרַא ןופ ליטס ןבילוצ ןה ,",ס.ס; רעקָאטסילַאיב רעד ןיא

 ,לקיטרַא רעטקורדעג רעטשרע ןייז סע זיא ױזַא ביוא .טַאּפ בקעי -- בקעי

 : סענעצס ייווצ ןעמענסױרַא ןלעוו רימ

 םי ַא ,ןצרעמש ןוא ןדייל טימ םי ַא זיא סָאד םיאלוח-תיב רעד;

 ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ ,תורוד עצנַאג רַאפ תונויזח ןוא ןקיטייוו טימ

 ןשידיי ןמערַאװ ןזיד טימ טצענַאב יװ ןליפ ךיז ןלעװ תורוד עצנַאג

 טעב ןוא טעב ןפיוא טגיל רָאי 5 ןופ עלעגניי טעדנואוורַאפ ַא . ,.טולב

 ןענעגרה ןעמוק לָאז רע ,עקירעמַא ןייק רעטָאפ םעד ןביירש רעטומ יד

 לדיימ ַא טגיל טָא ...ןסָאשעג םיא ןיא טָאה רעכלעוו ,יָאװָאדרָאג םעד

 עצנַאג יד ןסירעגסיוא ריא ייב טנעה יד טימ טָאה ןעמ --- רָאי 14 ןופ

 טימ ןכָארבעצ ריא ןעמ טָאה עטשרעטנוא יד ןוא ןייצ עטשרעבייא הרוש

 וצ ןגיוא ענעסָאגעגנָא טולב טימ עריא טינ ןעד ןפור יצ -- ,ןייטש ַא

 ,עטעדנואוורַאפ ַא רָאי סקעז ןופ לדיימ גנוי ַא טגיל טָא ?המקנ וצ ,עכַאר

 ,עכַאר --- טינ ייז ןעיירש יצ -- ןגיוא ענייש עקיטכיל ,טכיזעג שירפ ַא
 טימ ,םינּפ ןלָאװשרַאפ ַא טימ ןַאמ רעגנוי ַא טצכערק טָא ?המקנ

 טינ טיירש יצ --- סיפ ןוא טנעה ענעכָארבעצ ,ּפָאק ןטקעדַאב ןדנואוו

 ןוא !ןרעװ טעװעטַארעג המשנ ןייז טעוו עכַאר ךרוד רָאנ זַא ,ףוג רעד

 -םיונוצ יד טימ טקעדַאב רעמ ץלַא טרעוו םיאלוח-תיב ןופ ףיוה רעד

 סעדעי ןוא !סרעּפרעק עטיוט ןופ תורוש עצנַאג -- םיתמ עטכַארבעג

 -ערג סעדעי ,ףיוה ןופ עלעדנייטש סעדעי ,םיאלוח-תיב ןופ עלעקניוו

 טימ טּפַאזעגנָא זיא ץלַא ,טולב שידיי טימ טקעדַאב זיא ץלַא -- עלעז

 ,עטיוט יד ןשיווצ םורַא ןעייג סָאװ ,עקידעבעל יד ןוא --- ,ךרַאמ ןשידיי

 ,רעמינּפ עטעשטומעגסיוא ,עכיילב ,עטױט יד יװ טסבלעז סיוא ןעעז

 ןזייו טרָאד ןוא ָאד ןוא .ןטסורב ענעלַאפעגנייא ,ןגיוא ענענורעגסיוא

 ןוא !ןגױא עקידנענערב ,רעמינּפ עקידנרעיורט ףיט ענלצנייא ךיז

 טנערב סע ,רעצרעה עגנוי עקיזָאד יד ןיא טילג סע זַא ,ךיז טליפ סע

 רעזעידנַארג רעסיורג ַא טסקַאװ סע ,תומשנ עזיד ןיא רעייפ רעלעה ַא
 רעד ןבעל םוצ ףיוא טייטש סע ,רעייבכמ רעד ףיוא טכַאװ סע ,ליפעג

 ."ךיי רעשירַאטעלָארּפ רעיינ

 : תונברק יד ןופ היוול יד רע טביײרשַאב ץנעדנָאּפסערָאק רעטייווצ רעד ןיא

 עצנַאג יד קידנקעדַאב ,ןרופ עצרַאװש יד ךיז ןעיצ סע ןוא;
 -ָארבעצ תורוש עגנַאל ייז ךָאנ ךיז ןעיצ סע ןוא ,ןצרַאװש טימ טָאטש

 ,תוחומ עטמסרַאפ רעטרעדנוה ;תומשנ ענערָאלרַאֿפ ,רעצרעה ענעכ

 + ןייק רָאג טעוו סע יוװ ,סיוא טעז סע ןוא ,סנבעל עטעטפיגרַאפ רעטנזיוט
 עצרַאװש יד ןעיצ ךיז טעוו קיביײא ןוא קיבײא .ןעמענ טינ עדנע ןייק לָאמ
 טצירּפשַאב זייוורעטרע ,רעלעקנוט ןוא רעלעקנוט ץלַא קידנרעוו ,הרוש

 ,טולב ןסַאּפ יד ןרעװ סע רעלעה סָאװ ןוא .טולב לעה ,טיור טימ

 . ןצרַאװש טימ ;הרוש עצרַאװש יד טרעװ רעלעקנוט ןוא רעצרַאװש ץלַא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 טיור ןוא ץרַאװש -- ַאטרעשט עשידיי יד טברַאפעג זיא ןטיור טימ ןוא

 ! ןברַאפ עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןרָאװעג ןענייז

 עצנַאג ַא .סנבָארג ,סנבָארג ,סנבָארג ,םלוע-תיב ןפיוא ,ןטרָאד ןוא
 ,רעסיורג ַא רָאג רענייא ןוא ,ערעסערג ןוא ערענעלק ,רעכעל הרוש
 ...קלָאפ םעד רָאנ ןרעהעג סָאװ ,יד רַאפ ...עטנעקרענָא יד רַאפ
 ןעגנילשוצנייא םוא ליומ ריא טנפעעג טלָאװ דרע יד יו ,סיוא טעז סע
 ןוא .ךעלדיימרַאפמוא זיא טּפשמ ריא ןוא ,סרעּפרעק לָאצ עסיוועג ַא
 עכעלקערש ריא ןליפרעד וצ רעלענש סָאװ ךיז ןלייא עקידעבעל יד
 ןוא שיילפ טימ ,ןטעבוצרעביא יז ךרַאמ ןוא טולב טימ ,גנורעדָאפ

 סרעטומ ,ןיז טימ סרעטָאפ טפרַאװ ןעמ ןוא .ןליטשוצנייא ןרָאצ ריא ןייב
 -ָאיצַאנ םעד טלַאהַאב ןעמ ,רעכיג סָאװ טישרַאפ ןעמ ןוא ,רעטכעט טימ
 יד ןלָאז עטיוט יד םוא ,עטעּפָאל רעד טימ וצ טּפַאלק ןעמ ,קילגמוא ןלַאנ
 ןטכעג ןקיטולב םעד ןדיישעצ וצ טלייא ןעמ .ןזָאל ןדייל עקידעבעל
 עצנַאג ַא ןעמ טפרַאװ טָא ןוא ...ןגרָאמ ןקיטולב טכייליפ ...םענופ
 ןעמ ןוא ,טַאז טינ ץלַא זיא דרע יד .בורג ןייא ןיא טרעּפרעק עגנעמ

 עגנוי טרעדָאפ דרע יד ;רעּפרעק ַא ךָאנ ,רעּפרעק ַא ךָאנ טגנערב
 סע טגייל ןעמ ןוא דניק גנוי ַא טגנערב ןעמ ןוא --- ךרַאמ ןגנוי ,טולב
 ;ןרָאװעג ןגיװשטנַא זיא םלוע רעד ...סרעּפרעק עסיורג יד ףיוא
 זַא ,טליפעג ןבָאה ץלַא ןוא עלַא : רוטַאנ רעד ןיא ןרָאװעג זיא ליטש
 -ַאב ָאד -- הבצמ-טָאטש ןייק טינ ,סָאד זיא רבק-החּפשמ ןייק טינ
 *..עידעגַארט-סקלָאפ ַא ּפָא ךיז טליּפש ָאד ,תונברק-סקלָאפ ןעמ טבָארג

 םייב ןענַאטשעג רעדיװ טַאּפ זיא ,1946 רָאי ןיא ,רעטעּפש רָאי קיצרעפ טימ
 - ךעשידיי רעסיורג ןייא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא קָאטסילַאיב ץנַאג ,רבק"ןסַאמ ןבלעז
 | ,ןימלע-תיב

 רעקָאטסילַאיב ןופ םיגורה יד ךָאנ הבצמ יד ןייטש ןבילבעג זיא סנייּפ-לע
 סָאװ ,רואינש ןמלז ןופ רעטרעוו יד טצירקעגסיוא ןענייז ריא ףיוא .םָארגָאּפ
 : ױזַא ןָא ךיז ןבייה

 ,שימלחכ היה ,לבא דומע ,דומעו קזחע

 ,"ךיתחת םישודקה םיגורהה ימדב גמת לא

 | ; שידיי ףיוא

 ! ןייטשלמרימ יװ ייז ןוא ,לייז-רעיורט וד ,טסעפ ןוא קרַאטש ייטש

 ,ריד רעטנוא םיגורה עקילייה ןופ טולב ןיא ץלעמש טינ

 ןייגעצ טינ וטסלָאז ךיוא ,ריד רעביא סָאװ ,סוג"ןרערט ןיא

 ! ריר טינ טרָא ןייד ןופ רעקלעפ-רעדנעל יד ןופ רעדנע ןיא
 ,ךעטש ןוא סייר ,סרעכערברַאפ ןופ ןגיוא יד ףיוא סייר

 .ךערברַאפ ןופ הללק יוװ ייז רעביא רעיוה ןוא קערש ייז טכענ ןיא

 ןעוועג זיא סָאװ ליײצרַאפ ,ַײז תודע ןַא טלַאק םַאזיורג ןוא
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 סשה שודיק ןוא ןמַאק ןופ השודק

 .ןעוו ןלעװ ןעמוק ָאד זדנוא ךָאנ סָאװ ,רעדניק רַאפ
 ןבָאה ןעלמיה-רעמוז ןוא ,טכעוװשרַאפ קלָאפ ןופ טולב ,דובכ טָאה'מ

 ,טלעטשרַאפ טינ
 ,טלעוו זיא דנילב ןזעוועג טינ ןוא ,טמעשרַאפמוא טָאה טניישעג ןוז יד
 ךיז טָאה ךיור ,ןסקיב יד טלַאנקעג ,טיוט ןשטנעמ ןענייז ןלַאפעג

 ,גָארט ַא ןָאטעג
 .גָאלּפ רעטלַא רעד טימ טמולשעג ,טליּפשעג ךיז ןוא טגָאלקעג קלָאפ טָאה
 יד קלָאפ ןייז טָאה סָאװ ,טָאג וצ יירשעגייוו ַא זדנוא רַאפ ךיוא ַײז

 טקנעשעג טייקיבייא
 ןייז ןיא ןברק ןופ טוט ַא ,טױט םעד םיא ןבעגעג ךיוא ןוא

 ,טקנעװשרַאפ טולב
 ןוא ,ןעשזדנָאלברַאפ םיא ןופ טעװ סָאװ ,ןוז ןטדמערפעגּפָא ןוא

 .(* ןלייוו עדמערפ ןשיוװצ לופקיטייוו

 עסיורג ייווצ יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא טַאּפ בקעי ןופ ןבעל עצנַאג סָאד

 "שודיק ןשידיי םעד ןוא ףמַאק ןקילייה םעד -- טנגוי ןייז ןופ ןעגנובעלרעביא

 | ,םשה

 ,רעטעּפש רָאי 40 טימ ,ןפרַאד לָאז ןיילַא רע זַא ,טגנַאלרַאפ טָאה לרוג רעד

 : ןגָאז ןיילַא ךיז

 ,.,"ןייטשלמרימ יוװ ייז ןוא ,לייז-רעיורט וד ,טסעפ ןוא קרַאטש ייטש;

 גייטשפיוא-רוטלוק ןשידיי ןטימ 6

 ,קילייא וצ -- ןעגנוטרַאװרעד יד .ךיוה וצ ןעוועג ןענייז ןעגנונעפָאה יד

 ןופ ןרָאי ןעוועג ןענייז 1905 ךָאנ עיצקַאער רעשיטילָאּפ רעד ןופ ןרָאי יד

 ,ץנעגילעטניא רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעצנַאג רעד ייב גנושיטנַא רעפיט

 -ָאוער רעד ואוו ,ןדיי ייב ןעמונעגנָא סָאד טָאה ןעמרָאפ עפרַאש לעיצעּפס

 ,עטספיט יד -- גנושיטנַא יד ןוא ןטסקרַאטשמַא ןעוועג זיא רעייפ רערענָאיצול

 ןענייז -- סגירעוט ןוא סרעוט עוויטקַא ענעזעוועג ןופ וליפַא --- ןדרָאמטסבלעז

 .(=* טייקנטלעז ןייק ןעוועג טינ

 -ַאיצָאס עשידיי עלַאגעלמוא יד ןופ רעדילגטימ ןוא סרעוט לָאצ עסיורג ַא

 -עיצַארגימע ןקיטכעמ ןטימ ןרָאװעג ןסירעגטימ זיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסיל

 .סנאיַאּפ .ל .א ןופ גנוצעזרעביא עשידיי (*

 ןיא גנושיטנַא רערענָאיצולָאװער בילוצ דרָאמטסבלעז א קידנריר טבײרשַאב טַאּפ (**

 ,(30372301 יז) "ןעניגַאב ןופ ןגעװ יד ףיואג
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,םילירבעמ ןדיי עגנוי רעטנזיוט רעטרעדנוה ןגָארטעגקעװַא טָאה סָאװ ,םָארטש

 ןיא קעװַא קירוצ זיא דנַאטשלטימ ןופ טנגוי יד .עקירעמַא ןייק -- רקיע רעד

 ןסעגרַאפ לענש טכַאמעג ייז טָאה גנַארד-ערעירַאק רעד ןוא ןטעטיסרעווינוא יד

 ןרָאװעג זיא "םזירעלכיירגרעד, .ןעמיורט עשירעלגניי עוויאַאנ עקיטכענ יד ןָא

 ,ץנעגילעטניא ןוא עיזַאושזרוב רעטרילימיסַא רעד ןופ לַאעדיא רעד

 ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ רעדילגטימ יד ןופ ןעייר יד

 רעקילדנעצ ןופ שארב ןענַאטשעג ךָאנ ןעמ זיא ןטכענ טָא .רעטיש ןרָאװעג ןענייז

 טרילָאזיא ,עּפורג עניילק ַא ןבילברַאפ ןעמ זיא לָאמ ַא טימ ןוא --- רעטנזיוט

 .עסַאמ רעטליקעגּפָא רעד ןופ

 רעשיטסילַאירָאטירעט רעד .םולח --- טביילברַאפ םולח רעשיטסינויצ רעד

 עמומע) -- סעינָאלַאק רעניטנעגרַא ,טצַאלּפעג טָאה -- עדנַאגוא -- זָאלבנפייז

 "גנואיצוצ עטצענערגַאב ַא רעייז טַאהעג ןבָאה ?ןָאטסעװלַאג; ךָאנרעד ןוא (! "אקי

 ,טפַארק

 ,םזיניצ רעד ,גנושוטנַא יד ,עטלפייווצרַאפ ַא ןרעװ טנעקעג טלָאװ עגַאל יד

 יד ,עיצַאלימיסַא ןופ םָארטש-ןסַאמ ַא וצ ןריפ טנעקעג טלָאװ טײקיטנעהּפָא יד

 ,ןענעקירטסיוא ןעמענ טנעקעג ןטלָאװ ןבעל ןקיטסייג ןופ ןלַאװק

 ,עטרעקרַאֿפ סָאד טקנוּפ רעבָא זיא ןעשעג

 ,סנ םוש ןייק ןעוועג טינ ייברעד זיא'ס

 "ץגנָא בייהנָא ןופ ךיילג טָאה סנַאסענער רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעד

 א ןוא עלַאנָאיצַאנ ַא ,עשיטילָאּפ-לַאיצָאס ַא :ןעמרָאפ עלעלַארַאּפ יירד ןעמונ

 טגעלפ םָארטש ןייא .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג טייצ עצנַאג יד ןענייז ייז .עלערוטלוק

 .ןרעדנַא םעד *ןזייּפש;

 זַא ,קיטכעמ ױזַא ןעוועג םָארטש רעשיטילָאּפ-לַאיצָאס רעד זיא 1905 ןיא

 .ןבעל עשידיי עצנַאג סָאד טציײלפרַאפ ,טקעדרַאפ טושּפ טָאה רע

 ןבירטרַאפ קירוצ זיא ,ןרָאװעג טמיוצעג זיא םָארטש רעד טָא ןעוו רעבָא

 עלַאגעל-בלַאה ןוא עלַאגעלמוא ןופ סעגערב-ךייט עלָאמש יד ןשיווצ ןרָאװעג

 רעטלוב ךיז טָאה --- ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשימָאנָאקע ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 ,רעלערוטלוקדלַאנָאיצַאנ רעד --- ןעמָארטש יד טָא ןופ רעטירד רעד ןעזנָא ןעמונעג

 יד ןעוו !קלָאפ ןשידיי ןרַאפ קילג רעסיורג רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא

 ןבָאה עיצקַאער עשיכיסּפ עכעלרעניא יד ןוא עיצקַאער עשירַאצ עקידנסיורד

 "גביוא זיא ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער-שיטילָאּפ ןופ גנוקריווסיוא יד טרענעלקרַאפ

 יד -- סנַאסענער ןשידיי ןופ גנוגעווַאב-רעטסעוװש יד ןעמואוושעגפיורַא ףיוא

 .גנוגעווָאב-רוטלוק עשידיי
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 גייטשפיוא-רוטלוק ןשידיי ןטימ

 -רוטלוק רעשידיי ןיא ךיז ןפרַאװנײרַא .גנוכײװּפָא ןייק ןעוועג טינ זיא יז

 ןעוועג זיא סע .ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןיא הדיגב ןייק טניימעג טינ טָאה טעברַא

 -רעד ןוא -גנואיירפַאב ןשידיי ןבלעז ןופ גנוצעזרָאפ עמיטיגעל עטקעריד יד

 ,עטסקיסַאּפ עמַאס יד ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ןעמרָאפ יד ןיא -- לגנַארעג-גנובייה

 רעשידיי רעד ןופ טסייג ןלַאקידַאר ,ןכעלטלעוו םעד ןײטשרַאפ טינ ןעק ןעמ

 ןעוועג ןענייז סרעיוב-רוטלוק עיינ יד זַא ,טינ טקנעדעג ןעמ ביוא --- רוטלוק

 ןבָאה ןטכענ סָאװ ,ןדיי ערענָאיצולָאװער עגנוי עבלעז יד טייהרעמ רעד ןיא

 "ָאװער רעשיסור רענײמעגלַא רעד ןופ לגייפ-םערוטש יד טימ ןגָארטעג ךיז ייז

 ,למיה ןשידיי ןשימייה םעד רעביא ןבעווש ןעמונעג ייז ןבָאה טציא ןוא עיצול

 ןבלעז ןופ טקודָארּפ א זיא עסַאמ עשידיי עשירעמענּפָא-רוטלוק יד ךיוא

 ךָאנ טלָאװ עסַאמ עשידיי יד .ןבעל ןשידיי ןיא ךורברעביא ןרענָאיצולָאװער

 ןעיורפ יד ןוא ךעלכיב-השעמ סקיד .מ .א ןענעייל ןרָאי רעקילדנעצ טנעקעג

 ךיז ייז ןטלָאװ רשפא ."הניארו:-הניאצק רעד ןופ טנעיילעג ךָאנ ץלַא ןטלָאװ

 -רַאפ ערעייז טימ ןיײטשָאלב ןוא רמש םענרעדָאמ רעמ םוצ ןפרָאװעגרעביא

 .ןענַאמָאר עקידנּפַאכ

 ןופ רעגניז םעד ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ רעד ןופ רענעײל-ןסַאמ םעד

 -ַארד רעטרעדנוה יד ןופ רעליּפש-ןרָאטַאמַא םעד ,דיל ןשידיי ןשיטעָאּפ םעיינ

 רעיושוצ םעד ,ןרָאכסקלָאפ רעקילדנעצ יד ןיא רעגניז םעד ,סעּפורג עשיטַאמ

 ערענָאיצולָאװער יד ןגיוצרעד טָאה ץלַא סָאד -- רעטַאעט ןשידיי ןרעסעב ןופ

 וצ ןביוהעגפיוא עסַאמ ענשַאּפערָאה יד טָאה יז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי

 ,טנעמוסנָאק-רוטלוק םענרעדָאמ ַא ןופ הגרדמ רעד

 עשירעפעש ליפ טלעוװ-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןעוועג ןענייז יאדווַא

 -ַאגרָא ןייק גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רענרעדָאמ רעד טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 טול ,ןבָאה סָאװ ,טַאהעג טינ גנודניברַאפ עשיגָאלָאעדיא רעדָא עלענָאיצַאזינ

 רעבָא ."רעגַאל ןכעלרעגריב םוצ טרעהעג , ,עיגָאלָאנימרעט רעשיטסילַאיצַאס רעד

 ןיא טייצ עסיוועג ַא) טמיטשעג שיטַארקָאמעד ,לַאקידַאר ןעוועג ןענייז ייז ךיוא

 ןענופעג ךיז ןוא (?ײטרַאּפסקלָאפ יד ןעוועג *םייה; עלענָאיצַאזינַאגרָא רעייז

 ,ןסולפנייא עשיטסילַאיצָאס רעטנוא

 רעלַאנָאיצַאנ רעטקרַאטשרַאּפ ףיוא עיצַאטנעירָא-רעביא יד זיא "דנוב, םייב

 עשיגָאלָאעדיא ךרוד טעװעמַאהעג ,םַאזגנַאל ןעמוקעגרָאפ טייקיטעט-רוטלוק

 ,ןזיירק ענעי ייב עקַאט ךעלריטַאנ ןוא טכייל ןעוועג ןגעקַאד זיא יז ,ןטלַאהּפָא

 -- ןרעגַאל עמערטסקע ,עסיורג עדייב ןשיװצ ןטימ ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ
 ײטרַאּפ",ס,ס; רעגנוי רעד ןופ סרעריפנָא עלַא טעמכ .םזידנוב ןוא םזינויצ םעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "ךוטלוק ןשידיי ןיא לָאר עשירעריפנָא ןוא עוויטקַא-קידלַאװעג ַא טליּפשעג ןבָאה

 רעד ןופ קנַאב-חרזמ רעד ןופ לייט ןסיורג רָאג ַא ןעמענרַאפ ןעמענ ערעייז .ןבעל

 ,רוטלוק רעשידיי רענרעדָאמ

 השמ ,יקסניצשעל בקעי ,רידא-ןב ,רעגינ .ש : ןליּפשייב) ייז ןופ טייהרעמ יד

 ןיא ןרָאװעג ןגױצעגניײרַא ןצנַאג ןיא טייצ רעד טימ רעבָא ןענייז (ברַאפרעבליז

 -סילַאיצָאס רעד ןיא וויטקַא ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןוא טעברַא-רוטלוק רעד

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיט

 עזעטניס יד ןטלַאהוצנייא ןבעל ץנַאג רעייז ןזיוװַאב ןבָאה ענלצנייא זיולב

 רעד ןיא קיטעט קיטייצכיילג ןייז ; ןעמָארטש-סנַאסענער עשידיי יירד עלַא ןופ

 ַא ןליּפש ןוא טנָארפ-רוטלוק ןשידיי ןפיוא שירעפעש ןייז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 ,קלָאפ ןשידיי ןצנַאג ןופ גנוטלַאטשעג רעלַאנָאיצַאנ רעד ייב לָאר

 עירָאמירעט רעטסטמיירב רעד ףיוא ,טייצ ןופ חמש ןטסגנעל ןפיוא

 ןופ םעיציזָאּפ עקידנריפנָא עקידנרידיצעד יד ןיא ,קלָאפ ןשידיי ןופ

 ןשינַאגרָא ,ןטסכעלריטאנ עמַאס ןפיוא ןוא ,ןבעל ןשידיי םענרעדָאמ

 אמתפמ רע טָאה ןיז םעד ןיא .טָאּפ בקעי ןָאט וצ ןזיװַאב סע טָאה ,ןפוא

 ,רעיימשרָאפ רעטסטלוב רעד רע זיא ןיז םעד ןיא .ךיז וצ טינ ןכיילג ןייק

 םענרעדָאמ ןופ טייקינייא-יירד רעד ןופ עיצארטסוליא עטסרָאלק יד

 .ןבעל ןשידיי

 עקיטיײנ-טולָאסבַא יד ןטערטרַאפ טינ ליוו ןוא טינ ןעק ךוב עקיזָאד סָאד

 קידנטלַאה ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עטכישעג-רוטלוק

 ןיא טלגיּפש סָאװ ,ןּפָארט םעד ןופ גנַאגוצ ןטנָאמרעד-רעירפ רעזדנוא ייב ךיז

 ןייא זיולב ןופ טירש עטשרע יד ןגלָאפכָאנ רימ ןלעװ ,םי ןצנַאג םעד ּפָא ךיז

 רעשיטסירעטקַארַאכ ןייא ןופ "ןָאפ ןפיוא עקַאט ןוא רעוט-רוטלוק ןשידיי ןגנוי

 ,קָאטסילַאיב טָאטשמיײה ןייז --- עדניימעג רעשידיי

 א

 ואוו ,החּפשמ-סטעברַא ןַא ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא *עלעקנַאי רעניילק , רעד

 ,טעברַאעג עלַא ןבָאה רעדירב ןוא רעטסעווש ערעטלע יד ,עמַאמ-עטַאט

 ַא רַאפ געו רעכעלריטַאנ רעד זיא קָאטסילַאיב טָאטש-רעבעװ רעד ןיא

 רעצרוק ַא ףיוא זיא טַאּפ ,רעטעברַא-ליטסקעט ַא ןרעוװ -- ןעוועג רוחב ןגנוי

 רעבָא םיא טָאה טייקיאורמוא עכעלטנגוי יד .קירבַאפ ןיא ןטעברַא קעװַא טייצ

 ,ןישַאמ רעד ייב ןייטש גנַאל טזָאלעג טינ

 ןַאד ןבָאה םירוחב-הבישי ענעזעוועג ערעדנַא ךס ַא סָאװ ןָאטעג טָאה רע

 עשידיגנ *ןקָארוא; עשיאערבעה ןבעגעג ,רערעל רעשיאערבעה א ןרָאװעג : ןָאטעג
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 עשיסור יד ןיא ןענרעל ןיוש ןגעלפ סָאװ ,רעטכעט ןוא ןיז עשיטַאבעלַאב

 -רעדָאמ; ַא ןיא טנרעלעג טייצ עסיוועג ַא ךיוא רע טָאה רעטעּפש .,סעיזַאנמיג

 .רדח "םענ

 לענש טָאה רע .אפוג ךיז ןענרעל טימ ןבעגענּפָא רעבָא ךיז טָאה רעמ ליפ

 -ייצרעד עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה ןוא שיאערבעה-הבישי ןייז טמוקלופרַאפ

 יד ןעװעג זיא סָאד .ןלַאנרושז עשיאערבעה ערעדנַא ןוא הריפצה ןיא ןעגנול

 ץנַאג ַא טשרעהַאב קידנעטשלופ טָאה רע סָאװ ,שידיי ץוח ,ךַארּפש עקיצנייא

 טָאה רע .טצונַאב טינ יז ךיורבעג ןכעלגעטיגָאט ןיא טָאה רע שטָאכ ,(* ןבעל

 ףוסל ןוא שילױּפ ךָאנרעד ,שיסור רעירפ : ןדייר ןוא ןביירש טנרעלעגסיוא ךיז

 ןביירש רעדָא ךעלטנפע ןטערטפיוא ןענעק וצ ףיוא גונעג טינ רעבָא ,שילגנע

 ,ייז ןיא

 טנרעלעג טָאה רע .לוח-ידומיל טימ ןבעגענּפָא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג

 סנירערעל עטשרע ענייז ןופ ענייא .ןסרוק-טנוװָא ףיוא ,סרערעל עטַאװירּפ ייב

 .ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע ןכלעוו ןָא ,לזיירק-,ס,ס םעד ןופ לדיימ ַא ןעוועג זיא

 יז זיא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא ןיא ןוא .דימש הקבר ןעוװעג זיא ןעמָאנ ריא

 .יורפ ןייז ןרָאװעג

 -סילַאיבק רעקיטכענ רעד .יירענרעל-ןילַא -- ןעוועג רעבָא זיא רקיע רעד

 ַא ,טציא רע טָאה ."ךיז רַאפ ןענרעלא טנעקעג טוג ךָאד טָאה ?יוליע רעקָאט

 ,קעטָאילביב רעד ןיא רעכיב יד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ,ןסיוו ךָאנ רעקירעגנוה

 -רעטעּפ ןופ ןעמוקנָא ןגעלפ סָאװ ,ןלַאנרושז עשיסור עבָארג יד ןעגנולשעג טָאה

 .עװקסָאמ ןוא גרוב

 עקיטכיװ ערעדנַא רעטרעדנוה יװ ,רע טָאה גנודליב-לוש עלעמרָאפ ןייק

 -ַאב טינ לָאמ ןייק ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןופ סרעוט

 .?ןטקַאדידָאטױא עטנענַאמרעּפ; ןעוועג עלַא ןענייז יז .ןעמוק

 ַא שממ ןעועג סע זיא הפוקת רענעי רַאפ : ןגָאז טסיירד ןעמ געמ טנייה

 -טסבלעז עקידנכַאמ-לופ יד טלעפעג סרעריפ עיינ יד טָא טָאה סע .הכרב

 ,ןטנעגילעטניא עטרימָאלּפיד ליפ רַאפ שיטסירעטקַארַאכ זיא סָאװ ,טייקנדירפוצ

 ,עיצַאזילַאיצעּפס רעקידנצענערגַאב ַא וצ ץנעדנעט יד טַאהעג טינ ךיוא ןבָאה יז

 "גייועג טגנערב טיבעג ןלעיצעּפס ןייא ףיוא ןענרעל ןופ ןרָאי ןבענּפָא סָאד סָאװ

 רעד ןיא טקילײטַאב ךיז רֶע טָאה ,לארשי תנידמ ןייק ןרָאפעג 1949 ןיא זיא רע ןעװ (*

 רעטעּפש ןוא ןַאד .עדער רעשידיי ןוא רעשיאערבעה א טימ זיוה-ןיסעיל ןופ גנונעפערעד

 טנעקעג ךיז רֶע טָאה ,"לארשי ןיא סרעביירש טימ ןסעומש; ענייז ןביירש םייב ,1957 ןיא

 .סרעביירש רעשיאערבעה יד ןוא דנַאל ןופ סרעריפנָא יד טימ תירבע ףיוא ןדיירפיונוצ יירפ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןעמונעג ךיז טָאה ץלַא ןעוו ,ןבעל ןשידיי ןיא טייצ רענעי רַאפ ,ךיז טימ ךעל

 טינ ךָאנ זיא טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןופ "קינכעט; ןייק ןעוו ,ןרימרָאפ

 ,ןשטנעמ עגנוי ןופ ןרעוו ןפַאשעג רעהפיוא ןָא ןגעלפ סעיצוטיטסניא ןעוו ,ןעוועג

 ןוא ןטכַארט ןעמענ טפרַאדעג סעיצוטיטסניא יד ןפַאש ןכָאנ טשרע ןבָאה סָאװ

 טלָאװ -- ןרעו טריפעג ןפרַאד סעיצוטיטסניא יד ױזַא יװ ןריטנעמירעּפסקע

 ,ענלצנייא ףיוא "סרעקינכעט. ןענַאטשעג ןטלָאװ ןָא-ןביוא ןעוו ,הללק ַא ןעוועג

 ,טעברַא רעלַאיצָאס ןופ ןטיבעג עטצענערגַאב

 טכיירגרעד ייז ןבָאה גנודליב רעלעמרָאפ ןיא טַאהעג טינ ןבָאה ייז סָאװ

 ,ןטנַאלַאט ערעייז טימ ןוא ןענרעל-ןיילַא ןכעלרעהפיואמוא טימ

 ,"ןטנַאטעליד, יו ןענעכייצַאב טפרַאדעג ייז ןעמ טלָאװ לעמרָאפ

 "רעד עשיטקַארּפ רעמ רָאנ טינ טַאהעג ןבָאה ?ןטנַאטעליד, יד טָא רעבָא
 עקיטנייה ןופ טייהרעמ עסיורג יד יוװ ןסיוו רעמ שוריפב ךיוא רָאנ ,גנורַאפ
 ,םידומיל עשידיי ןיא ןרָאסעּפָארּפ-טעטיסרעווינוא

 !לָאמ ַא טימ ןטיבעג ליפ ףיוא רָאנ --- טיבעג ןייא זיולב ףיוא טינ ןוא
 רעבָא ,ןעמונעג טינ עטכישעג רעשידיי ןופ ןסרוק עלעמרָאפ ןייק ןבָאה ייז

 טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ םי ןסיורג ןרעביא ןעמואושעגמורַא ןענייז ייז
 ןוא .טנַאקַאב םיטניא ןעוועג ייז זיא טרּפ רעדעי .ןענַאטיּפַאק ענערַאפרעד יו
 -סנבעל ןשירָאטסיה ןשידיי ןופ טקעּפסנָאק ןטיירב ןיא ןעזעג םיא ןבָאה ייז

 ,סרערעטשינ"ןוויכרַא עטלושעגסיוא עקיטנייה יד יו רעסעב ךס ַא גנַאג

 ןופ עטכישעג יד ןטעטיסרעווינוא םוש ןייק ןיא טרידוטש טינ ןבָאה ייז
 "רוטַארעטיל ןופ ןסרוק ןייק ןעמונעג טינ ןבָאה ייז ,רוטַארעטיל-טלעװ רעד
 ליפ ױזַא טגָאמרַאפ ןבָאה ייז רעבָא ,טנרעלעג ןיילַא ךיז ןבָאה ייז .קיטירק
 ,תואיקב ןופ הגרדמ עכיוה רָאג ַא טכיירגרעד ייז ןבָאה לענש רָאג זַא ,טנַאלַאט

 ןסרוק ןייק ןטעטיסרעווינוא ןוא ןלושלטימ ןיא ןעמונעג טינ ךיוא ןבָאה יז
 ערעייז טימ רוטַארעטיל רעד ןיא ןיירַא ןענייז ייז ,?ןביירש ןשירעפעשפ ןופ
 קרעוו ערעייז ןענייז ,גנולושסיוא רעשירַארעטיל םוש ןָא ןעגנולייצרעד ןוא רעדיל
 ןוא רעזייונָא רעשירַארעטיל רעייז .יור בייהנָא ןופ ןעוועג לָאמ טפָא עקַאט
 רעבָא .יקסניּפ דוד ַא ,ןעזייר םהרבא ןַא ,ץרּפ .ל .י ַא ןעוועג זיא ?רָאטקערָאק;
 "-רוטַארעטיל ףיוא תוכימס ןייז ןעמוקַאב ןיילַא ץרּפ .ל .י טָאה ואוו ףוס-לכ-ףוס
 ...?"יירערעל-רעביירש; ,שינעטנעק

 עפייר ,עסיורג ןפַאשַאב ךיילג ןטנַאלַאט-טסנוק ערעייז טימ ייז ןבָאה ךָאד ןוא
 .קרעוו-טסנוק

 ןייז ןיא לָאמ ןייק טָאה -- ערעדנַא רעטרעדנוה שממ ןוא -- טַאּפ בקעי
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 טימ ,רע טָאה ךָאד ןוא .,"ןדייר ןכעלטנפע; ןופ ןסרוק ןייק ןעמונעג טינ ןבעל

 טָאה סָאװ ,"טסנוק רעשירָאטַארָא; רעד ןיא תומילש ַא טכיירגרעד ,ערעדנַא ליפ

 ,הגרדמ רעטסכעה רעד ףיוא טנַאּפשעג םלוע םעד ןטלַאה וצ טכעלגעמרעד םיא

 ןשידיי ןגעוו --- םינינע עטריצילּפמָאק עקיטרַאנדיײשרַאפ ייברעד קידנריזילַאנַא

 ךוניח ןגעוו ,רוטַארעטיל-טלעוו ןוא רעשידיי ןגעוו ,קיטילָאּפ-טלעוו ןוא ןבעל

 | .רעטַאעט ןוא

 טַאּפ בקעי ןוא ,טייקיטייזליפ עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ייז ייב ןעוועג זיא סע

 טָאה יז ,טייקיטייזליפ רעד טָא ןופ ןרעטסומ עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא

 דלַאב ןוא ,ןעמרָאפ עלַא ןיא קיטסיצילבוּפ ןוא קיטסילַאנרושז ןעמונעגמורַא ךיוא

 -- קיגָאגַאדעּפ :טיבעג ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ ,ערעדנַא ליפ רַאפ ןוא ,םיא רַאפ זיא

 -רערעל זיב סַאלק-גנַאפנָא ןופ ,ןזעוולוש ןופ תוגרדמ עלַא ףיוא רערעל ַא יוװ

 ןופ ןוא רוטַארעטיל-רעדניק ןופ עצילָאּפ רעצנַאג ַא ןופ רבחמ ַא יװ ,ןסרוק

 ןַא יו ,רעוט-לוש ַא יו ;סעמעט עשיגָאגַאדעּפ ףיוא רעביירש ַא יו ; רעכיבנרעל

 ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעקידרעטעּפש רעד יװ ןוא ןלוש ןופ רָאטַאזינַאגרָא

 ,ץיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד

 ןעמונעג לענש ךיז ןבָאה ןטַאּפ בקעי ןופ ןטנַאלַאט ענעדיישרַאפ יד טָא

 ,הביבס רעשידיי רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןעזנָא

 רעד ןעוועג זיא ,גיוא ןַא םיא ףיוא ןפרָאװעג טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא

 -ַאזַאכ ףסוי רָאטקָאד רעקָאטסילַאיב רעקיטרַאנגייא ,רעלעניגירָא ,רעטמירַאב

 ןַארַאפ ןענייז ךעלטרעוו ,ןעגנוריפפיוא *עשיקַאדושט;? ענייז ןגעוו סָאװ ,שטירוָאנ

 ןופ רָאטקָאד-סקלָאפ רעטבילַאב רעד טָא ,ןעגנונָאמרעד ,ןעלקיטרַא רועיש ַא ןָא

 רָאטַאיציניא רעד ןעוועג ךיוא ,טסואווַאב יו ,זיא טייקמערָא רעקָאטסילַאיב רעד

 רעקיזָאד רעד רַאפ .םילשורי ןיא קעטָאילביב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ רעדנירג ןוא

 ןעוועג זיא לַאװסױא ןייז ןוא רַאטערקעס ַא ןבָאה טפרַאדעג רע טָאה טעברַא

 ,רענייש רעד טימ ,שדוק-ןושל ןופ שינעטנעק רענייפ רעד טימ ןַאמרעגנוי רעד

 רעקידלַאװג ַא טימ ןוא ןביירש םוצ טנַאלַאט ַא טימ ,טפירשטנַאה רעקידכעלייק

 .טַאּפ בקעי -- ךוב םוצ טפַאשביל

 .ןַארַאפ טינ ןענייז ןשטיוװָאנַאזַאכ רַאפ טעברַא רעד טָא ןגעוו ןטייהלצנייא ןייק

 "עג טָאה טעברַא יד טָא גנַאל יװ ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ ןליפַא זיא סע

 -ערקעס רעד טָא ןופ רע זיא דיגנ ןייק זַא ,ןייז רעשמ ךיז ףרַאד ןעמ ,טרעיוד

 .(* ןרָאװעג טינ טעברַא רעשירַאט

 "רַאפ רעד ןעוועג טַאּפ זיא גירק-טלעוו ןטשרע ןרָאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא

 ,1949 ץרעמ 20 ,סטרעװרָאפ ,ײשטיוװָאנַאזַאכ רָאטקָאד, לקיטרַא סטַאּפ ךיוא עז (*

18 



 רוד ןייז ןוא טָאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 טריזינַאגרָא טָאה "אקייק יד סָאװ ,ָארויב-עיצַארגימע רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװ

 קָאטסילַאיב ךרוד ןגעלפ ןטנַארגימע עשידיי ןסַאמ עסיורג .קָאטסילַאיב ןיא

 -ןוה ןופ ןפלעה טגעלפ ָארויב יד .עקירעמַא ןייק דנַאלשטייד רעביא ןעמָארטש

 .ךָאװ ַא תוחּפשמ-ןטנַארגימע טרעדנוה ייווצ זיב טרעד

 רעד ןיא טָאה רע ."ָארויב; עצנַאג יד ןעװעג שיטקַאפ זיא טַאּפ בקעי

 -רעטעּפש ןיא זַא ,טסואוועג טינ טָאה רע .ץרַאה ץנַאג ןייז טגיײלעגניירַא טעברַא

 ןפלעה וצ ןעמוקסיוא םיא טעװ ,ןטנעמָאמ ערעשיגַארט ליפ ןיא ,ןרָאי עקיד

 "עברַא יד ןופ --- 1940-41 ןיא -- ןעמָארטש-עיצַארגימע ערעדנַא ןריזינַאגרָא

 ,סיצַאנ יד ןופ ייס טָארדַאב ןעוועג זיא ןבעל סנעמעוו ,סרעריפ-רוטלוק ןוא -רעט

 -ָאמַא ענייז ,הטילּפה תיראש רעד ןופ --- 1945 ךָאנ ןוא { ןטסינומָאק יד ןופ ייס

 "לושע עטוג ַא ןעוועג רעכיז רעבָא ןענייז ןטנַארגימע טימ ןעגנורַאפרעד עקיל

 ,טעברַא רעקיטכיוו-שירָאטסיה רעקידרעטעּפש רעד רַאפ

 רעמ טָאה סָאװ ,עיגרענע עכעלטנגוי יד ןוא ןסיוו םענעברָאװרעד-יײנ םעד

 רעבָא טָאה ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןטקעריד ןיא ןרעוו ןדָאלעגסיױא טנעקעג טינ

 ילענש ךיז טָאה סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק רעד ןיא רקיע רעד ןפרָאװעג טַאּפ

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןעלקיװטנַא ןעמונעג טפַאהרעביפ

 יב |

 ןופ -- לָאמ עלַא טַאהעג קָאטסילַאיב טָאה סעיצידַארט-רוטלוק ענרעדָאמ

 -בַאפ עשידיי יד .רעטנעצ רעלעירטסודניא ןַא יו ןסקַאװ ןעמונעג טָאה יז טניז

 ןבָאה ,"השעמ רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג; ךיילג ןענייז םירחוס ןוא ןטנַאקיר

 ןופ ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ךָאנ ,רעדניק ערעייז רַאפ םיליכשמ-סרערעל טַאהעג

 -ןעייל ןוא -יל ַא ןעװעג קָאטסילַאיב ןיא ןיוש זיא טרעדנוהרָאי ןטנצניינ

 רעב -םהרבא ןקז רעד ןרָאי עטצעל ענייז טבעלעגסיוא טָאה ָאד ,קעטָאילביב

 ןופ ,קיטָאק לאקזחי ליבשמ רעטלַא רעטמירַאב רעד טבעלעג טָאה ָאד .רעבָאלטָאג

 רעד ,יקסמינָאלס קילעז-םייח ןיײרַא טלעװ רעד ןיא סױרַא ןענייז קָאטסילַאיב

 "יבבוח יד ןופ ררושמ רעד ,יקצילָאד לדנעמ-םחנמ ;:?הריפצה; ןופ רעדנירג

 "ָאטנַארעּפסעע ןופ רעפעש רעד .,ףָאהנעמַאז גיוודול רָאטקָאד-ןגיוא רעד ; ןויצ

 ,ערעדנַא ןוא

 ןלוש עשיסור רַאפ רָאנ טינ סעמוס עסיורג ןבעגעג ןבָאה םידיגנ עשידיי

 טַאנגַאמ-ייט רעטמירַאב רעד .גנודליב-סקלָאפ רַאּפ ךיוא רָאנ ,סעיזַאנמיג ןוא

 ענרעדָאמ ַא ,*ַאיַאנעלסעמער , יד ןלעטשוצפיוא טלעג ןבעגעג טָאה יקצָאסיװ באז

 ואוו ,ײרעלָאטס ,קינַאכעמ ,ליטסקעט רַאפ ןעגנולײטּפָא טימ לוש-רעקרעוװטנַאה

 ָאד טָאה 1898 טניז .גנודליב ענײמעגלַא ןעמוקַאב ךיוא ןבָאה ךעלגניי-סקלָאפ
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 גייטשפיוא-רוטלוק ןשידיי ןטימ

 עקרַאטש ַא ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה יד רַאפ "ןייארַאפ-ימָאק, רעד טריטסיסקע

 ,בולק רעלערוטלוק-לַאיצָאס יצח ,ןייארַאפ רעלענָאיסעּפָארּפ יצח --- עיצַאזינַאגרָא

 ןסָאנעג קָאטסילַאיב טָאה ענליוו ןוא עשרַאװ ןשיווצ געוו ןטימ ןפיוא קידנגיל

 ,רעװעשרַאװ יד ייס טנעיילעג טָאה ןעמ ,סרעטנעצ-רוטלוק עסיורג עדייב ןופ

 ןוא ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ .,ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי רענליוו יד ייס

 -ריטַאנ ַא ןעוועג קָאטסילַאיב זיא ענליוו רעדָא עשרַאװ ןופ סעּפורט עקידנזייר

 טָאה יײצילָאּפ עשירַאצ יד ןענַאװ זיב -- ךָאװ עדעי ןוא טקנוּפ-לעטשּפָא רעכעל
 ,ןרָאטקעל עשידיי .רעטַאעט שידיי ןליּפש ןטרָאד טגעלפ -- ןטָאברַאפ טינ סע

 טַאהעג לָאמ עלַא ןבָאה ,םבילע-םולש ,עלעדנעמ ןופ סעזייר-ףמוירט עסיורג יד

 ."עיצנַאטס; עקיטכיוו ַא יו ,םלוע ןשיטסַאיזוטנע ,ןסיורג ריא טימ קָאטסילַאיב

 לעיצעּפס עקַאט ןוא סנַאסענער-רוטלוק ןשידיי ןגעוו ןדייר רימ זַא רעבָא

 ןופ טזײּפשעג ךיז טָאה רע זַא ,ןעניימ טינ ןעמ ףרַאד -- קָאטסילַאיב ןגעוו

 -כרודַא זיא רע ,טעטש ערעדנַא ןופ "תוחוכפ עטכַארבעגנּפָארַא ןופ ,*טרָאּפמיא;

 זיא רע .סרעוט-רוטלוק עלַאקָאל עקיאעפ ןוא עגנוי יד ךרוד ןרָאװעג טריפעג
 ,ןקעטָאילביב ,ןבולק -- סעיצוטיטסניא-רוטלוק עלַאקָאל יד ןיא ןרָאװעג טריפעג

 זיא רע ,טריזינַאגרָא טרָא ןפיוא ןבָאה ייז סָאװ ,סעּפורג עשיטַאמַארד ,ןרָאכ

 יד ןיא טסייג ןשירָאטַאלימיסַא-שיּפָארטנַאליפ םעד ןפמעקַאב ןיא ןענַאטשַאב

 -סױרַא ,תורבח ,ןטלַאטשנַא-ךרעל ,סעיצוטיטסניא עטריזינַאגרָא-רעירפ ,עטלַא

 -סקלָאפ ןשיטַארקָאמעד ַא ייז ןבעג ,םיריבג יד ןופ טנעה יד ןופ ייז ןסייר

 ןיא רע .טסייג ןכעלטירשרָאפ ,ןכעלטלעוו ,ןשידיי םעיינ ַא ןוא רעטקַארַאכ

 -דער עלַאקָאל ןופ סמויזָאּפמיס ,סעטַאבעד ,ןטַארעפער ךרוד ןרָאװעג טזיײּפשעג

 .ןעגנוטייצ ןוא ןלַאנרושז ענעבעגעגסױרַא-לַאקָאל ךרוד ,סרענ

 טָאה יז .עגַאל רעקיטסניג לעיצעּפס ַא ןיא ןעוועג ָאד זיא קָאטסילַאיב

 טָאה טַאּפ עכלעוו ןשיווצ) סרעוט-רוטלוק עגנוי עטבַאגַאב רעייז עּפורג ַא טַאהעג

 -עגנָא ,ערעטלע עכעלטע ךיוא רעבָא ,(ץַאלּפ ןקיטכיוו רָאג ַא ןעמונרַאפ ךיילג

 טינ שוריפב ןעוועג ןענייז ןטייקיאעפ ערעייז סָאװ ,םינקסע-רוטלוק ענעעז

 יד ןיא ךיוא לָאר עקידנריפנָא ןַא ןליּפש טנעקעג ןטלָאװ סָאװ ,"עלעיצניװָארּפ;

 ,בשומה םוחת ןופ *טעטש-טּפיוה, עלערוטלוק

 עטקינייארַאפ ענײמעגלַא ןַא ןלעטשוצפיוא ןעגנולעג זיא ףליה רעייז טימ

 ,קיטָאק לאקזחי ןופ ןוז רעד ןעמונעג טָאה וויטַאיציניא יד .טפַאשלעזעג-רוטלוק

 .(* רוגיפ-רוטלוק עבושח ןוא רערעל רענעעזעגנָא ןַא ,קיטָאק םהרבא

 םענעגייא ןַא קָאטסילַאיב ןיא ןדנירג וצ ןטסָאמרַאפ וליפא ךיז רע טָאה טייצ עסיוועג ַא (*
 ןטמירַאב ןיוש ןַאד םעד רָאטקַאדער-ףליהעג סלַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ןוא "גנודליב,, גַאלרַאפ
 ,תונורכז ענייז ןיא סָאד טבײרשַאב ןעזייר .ןעזייר םהרבא
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 ןיא עטריסערעטניארַאפ עפורג ַא ןפורעגפיונוצ קיטָאק טָאה 1906 ףוס

 עשידייג טפַאשלעזעג יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע ןוא טעברַא-רוטלוק רעשידיי

 יז ,.ןרָאי רעקיסיירד יד זיב ,ןסייררעביא טימ ,טריטסיסקע טָאה סָאװ ,"טסנוק

 ,טעברַא-רוטלוק רעצנַאג רעד רַאפ רעטנעצ רעקידנריפנָא רעד ןרָאװעג ךיילג זיא

 חספ ןעװעג קפסיילב ןַאד זיא סרעוט יד ןשיװצ רוגיפ עטסקיטכיוװ יד

 .ןַאלּפַאק

 ןטַאּפ בקעי טימ טעברַאעגנעמַאזוצ טנעָאנ גנַאל-ןרָאי טָאה ןַאלּפַאק חסּפ

 בילוצ .טנָארפ-רוטלוק ןפיוא טירש עטשרע ענייז ןלעטש ןפלָאהעג םיא טָאה

 ןלעטשּפָא רעיונעג םיא ףיוא ָאד ךיז ןלָאז רימ זַא ,רע טנידרַאפ ןיילַא םעד

 ,ןעקנעדעג םיא לָאז טלעוו עשידיי יד זַא ,טקיטכערַאב זיא ןַאלּפַאק חסּפ רעבָא

 ןַאװיא ןופ םילשמ עטצעזרעביא ןופ ךוב ןייז ,טעָאּפ רענייפ ַא ןעוועג זיא רֶע

 "טלעוו ןטייווצ ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ,סָאמ רעטסלופ רעד ןיא סָאד טזײװַאב ווָאלירק

 ףיוא ,ענעגייא ענייז ןיוש ,רעדיל ךוב טייוצ ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה גירק

 .סעמעט עשילביב

 טָאה ,1929 זיב 1919 ןופ ,סייררעביא ןָא ,רָאי קיצנַאװצ עלופ ןופ ךשמב

 "עג רעטעּפש) ןבעל עיינ סָאד גנוטייצ-גָאט ַא ןבעגעגסױרַא קָאטסילַאיב ןיא רע

 ,עטסנייר ,עטסעב יד ןופ ענייא -- (ןבעל רעזדנוא ףיוא ןעמָאנ םעד טשיוט

 טָאה רע ,טגָאמרַאפ טָאה םוטנדיי עשיליוּפ סָאד סָאװ ,ןעגנוטייצ-גָאט עטסקיטכיצ

 ָאוװינ ןיא רעכיז ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ליפ טכעלטנפערַאפ ריא ןיא

 ,ןעגנוטייצ רעװעשרַאװ יד ןיא ןעלקיטרַא יד ןופ ןענַאטשעגּפָא טינ

 טָאה רע ואוו ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא רע טָאה ןבעל ןייז טקידנערַאפ

 ,טַארנעדוי ןופ ןעגנוציז יד ןופ רַאטערקעס-לָאקָאטָארּפ רעד יו טעברַאעג

 סָאװ דיל ןטצעל םעד טימ ןביילברַאפ רע טעװ ןורכז-סקלָאפ ןיא רעבָא

 עלהקברא דיל-ָאטעג רעקָאטסילַאיב עטמירַאב סָאד זיא סָאד ,ןבירשעג טָאה רע

 זיא קיזומ) קיזומ יד ןפַאשעג אמתסמ טָאה ןיילַא רע ןכלעוו וצ ,"עקידתבש יד

 ,ןבעל ץנַאג ןייז ןופ טפַאשנדייל עסיורג עטייווצ יד ןעוועג

 יד סָאװ ,רעדיל ץנַארק ןקיליײה םוצ טרעהעג *עקידתבש יד עלהקברפ

 ,תורוד-רודל טזָאלעגרעביא זדנוא ןבָאה סָאטעג יד ןופ םישודק

 טימ ןעוועג זיא ,ןקור םענעגיובעג ַא טימ ,ןַאלּפַאק חסּפ רעקירעדינ רעד

 -נעמַאזוצ טוג טנעקעג רעבָא טָאה רע .טַאּפ בקעי ןופ רעטלע רָאי קיצנַאװצ עלופ

 ךיוא ,ןטעברַא עשירעריפנָא ןיא ייז ןקורסױרַא -- סרעוט עגנוי יד טימ ןטעברַא

 ,(* רבח ןרעטלע םעד וצ ןעיצ ךיז םירוחב עקיאעפ עגנוי ןגעלפ ץניוװָארּפ רעד ןופ

 ךיז טָאה רע זַא ,ןרָאװעג ןגיוצעגוצ טנעָאנ ױזַא זיא ,רענדָארג ַא ,יײז ןופ רענייא (*
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 זיא סָאד .טַאּפ בקעי טקורעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה סרעוט עגנוי יד ןשיווצ

 וצ ןבירשַאב רעיונעג טרעװ זיא סע זַא ,ןפוא ןשילרעטסיוא ַאזַא ףיוא ןעשעג

 ןרעוו

 : םעד ןגעוו ןלייצרעד ןיילַא ןטַאּפ בקעי ןזָאל ךימָאל

 ,ּפָארַא-גרַאב ןעוועג ןיוש זיא עיצולָאװער יד ,1905 ךָאנ רָאי ייווצ;

 ןעװעג ליטש ןיוש זיא ,דייר ןופ עשזריב יד .סַאג רעשזַארוס ףיוא

 םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב רעד .טקיירטסעג טינ רעמ ןבָאה סרעבעוו יד

 -נָא ךיז טָאה ןעמ .רענייב יד ןיא ןגעלעג ךָאנ ןענייז ץושטסבלעז ןוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עקידלושמוא עכעלטפַאשלעזעג ןיא ןטלַאהַאב ןביוהעג

 -רעװטנַאה' ןיא ,'הלכשה יציפמ' ןיא ,ןטפַאשלעזעג עשירַארעטיל' ןיא

 לאקזחי ןטמירַאב ןופ ןוז רעד ,קיטָאק םהרבא טָאה טלָאמעד .יױלוש-רעק

 עשידיי טפַאשלעזעג יד קָאטסילַאיב ןיא ןדנירג ןביױהעגנָא ,קיטָאק

 ,'טסנוק

 קָאטסילַאיב ןיא 'טסנוק עשידייי טפַאשלעזעג רעד ןופ גנודנירג יד

 טפרַאדעג טָאה ...עלָאר עקיטכיוו ַאזַא טליּפשעג רעטעּפש טָאה סָאװ
 טַאהעג טָאה קיטָאק םהרבא .ןפוא ןסיורג ַא ףיוא ןרעװ טרעייפעג
 עשידייק' יד ןרעייפ טעװ ןעמ' .טסייג-סגנומענרעטנוא ןוא עיזַאטנַאפ
 -םוי םוצ ןעגנערבּפָארַא ןוא גנוריפפיוא-רעטַאעט רעיינ ַא טימ "טסנוק
 ,ןעור טינ רָאט ןעמ' .טגָאזעג רע טָאה -- !עשרַאװ ןופ טסעג עסיורג בוט
 ַא ,עסעיּפ עיינ ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,!טָאטש יד ןקעוופיוא ףרַאד ןעמ
 רעד ןופ גנורעייפ יד ןענעפע ןענעק לָאז ןעמ רעכלעוו טימ ,עמַארד
 ,טדערעג רדסכ םעד ןגעװ טָאה קיטָאק םהרבא .'טסנוק רעשידיי
 ,ךימ וצ ןעגנַאגרעד ךיוא זיא סָאד ,ענליוו ןייק ןוא עשרַאװ ןייק ןבירשעג

 -עטיל ןוא רוטַארעטיל טימ לופ ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא ּפָאק ןיימ
 ַא הריפצה ןיא טכעלטנפערַאפ ןיוש בָאה ךיא .סעיזַאטנַאפ עשירַאר
 ןיוש בָאה ךיא .עיצקַאדער סנַאמשירפ דוד רעטנוא ,םינימאמ' ,עלעווָאנ
 .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא לַאנרושז ןשיאערבעה ַא ןיא ןבירשעג
 עלעווָאנ ַא טַאהעג ןיוש בָאה ךיא ;'רעדניק רַאפ ךעלהשעמ' רזעילא-ןב
 ,לַאנרושז ןשידיי ַא ןיא

 ךיא זַא ,טגָאזעג םיא ןוא ןקיטָאק םהרבא וצ ןעמוקעג ןיב ךיא
 ןָאמרעד ךיא .'טסנוק רעשידי" רעד רַאפ עמַארד ַא ןבירשעגנָא בָאה
 .ןצרַאה ןיא טּפַאלקעג טלָאמעד טָאה סע יו רעטציא ךיז

 -- ...1טגָאז ריא סָאװ ריא טרעה ...?ריא ...?עמַארד ַא --
 ,לביימש ןייז קידנטלַאהַאבסױא טינ טגָאזעג (קיטָאק) םהרבא רימ טָאה

 -איב ןיא ןעניואו טייצ א ןבילבראפ זיא ןוא רעטכָאט רערעטלע סנַאלּפאק חסּפ ןיא טבילרַאפ
 רעטכיד רענעברָאטשרַאפ גנוי ױזַא דלַאב רעדייל ןוא רעקיטכערּפ רעד ןעוועג זיא סָאד ,קָאטסיל
 ,טַאּפ בקעי ןופ רבח רעטוג ַא ,סודיינ בייל
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 וצ ןזיװַאב ךיא בָאה -- ...ןענעיילרעביא סָאד טנעק ריא --

 ךיז ןוא שיט ןפיוא םיא ייב טּפירקסונַאמ םעד ןזָאלעגרעביא ,ןגָאז

 רעלָאמש' רעד ףיוא ןעוועג זיא סָאװ ,גנוניואוו ןייז ןופ ןגָארטעגסױרַא
 ,סַאג 'רענעימוג

 ךָאנ טקישעג קיטָאק םהרבא טָאה רעטעּפש ןכָאװ ייווצ ַא טימ

 לעיצעּפס זיא סָאװ ,ןײטשנערָא קרַאמ ןעוועג זיא זיוה ןיא םיא ייב .רימ
 .עשרַאװ ןופ ןעמוקעג

 -רעטַאעט רעטמירַאב רעד ןעוועג טלָאמעד זיא ןײטשנערָא קרַאמ

 רעד ףיוא יירעסישזער רעד ןופ ,רעביירש-רעטַאעט ןוא רָאסישזער
 -רַאפ טָאה רע .רעטַאעט ןשידיי םוצ רעבירַא רע זיא עניב רעשילױּפ
 ,זיוה-טרעצנָאק ןסיורג ַא ןיא רעטַאעט סיקסנימַאק לחר-רתסא טלדנַאװ
 ןוא 'דיל עקיבייא' סנייטשנערָא קרַאמ טליּפשעג םוטעמוא טָאה ןעמ
 לסעבעלַאב רענליוו/

 ןוא ןדייל' עמַארד ןיימ טקישענּפָא טַאהעג טָאה קיטָאק םהרבא
 וצ טָאטשנָא ,עשרַאװ ןיא ןענײטשנערָא קרַאמ וצ תוניבמ ףיוא יןפַאש
 ; טגָאזעג ןוא קָאטסילַאיב ןייק ןעמוקעג רע זיא ,ווירב ַא ןביירש

 עמַארד יד ןריפפיוא לעװ ךיא' --

 טפַאשלעזעג רעד ןיא 'טלעוו יד טרעקעג' ךיז טָאה טייצ שדוח ַא
 עסיורג .טכַאנ ןוא גָאט ןעגנַאגעגנָא ןענייז סעיציטעּפער ,'טסנוק עשידייי
 יד טמוק סטכַאניוצ-תבש זַא ,טָאטש רעד טגָאזעגנָא ןבָאה ןטַאקַאלּפ
 "עג ךעלרעייפ טרעוװו 'טסנוק עשידיי טפַאשלעזעג יד ,גנוריפפיוא
 "רַאה' רעטַאעט ןיא .ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא קָאטסילַאיב ,טנפע
 -סיוא ןעוועג ןענייז ןטעליב יד .ןעמוקרָאפ טפרַאדעג סע טָאה !עינָאמ
 ,טפיוקרַאפ

 ןופ טסעג עסיורג ייווצ בוט-םוי םוצ טכַארבעגּפָארַא טָאה ןעמ
 ערעייז טציא ךָאנ עז ךיא ,ןילטייצ ללה ןוא ץרּפ .ל .י -- עשרַאװ
 ןעוװעג ןענייז סָאװ ,ןשיפא עױלב עקיזיר יד ףיוא ןעמענ עסיורג
 רךעבירַא טציא רימ טייג סע .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא ןעגנַאהעצ
 ללה ,ץרּפ .ל .י ןעמענ יד ןשיווצ עז ךיא ןעוו ,בייל ןרעביא רעטיצ ַא
 ןיא עמַארד ַא ,"ןפַאש ןוא ןדיילע' ךיוא ןייטשנערָא קרַאמ ןוא ןילטייצ
 ,'טַאּפ בקעי ןופ ןטקַא יירד

 ,ארומ טָאה ןעמ .ּפָאק ףיוא ּפָאק לופ זיא !עינָאמרַאה' רעטַאעט
 ןענייז ןשטנעמ רעטרעדנוה .ןכערבּפָא טשינ ךיז ןלָאז ןענָאקלַאב יד זַא
 טעװ ןעמ זַא ,דלַאב טעדלעמ ןעמ .רעטַאעט ןיא ןעמוקעגניירַא טשינ
 רימ טּפַאלק סע ןוא רעטַאעט ןיא ץיז ךיא ,לָאמ ַא ךָאנ ןליּפש ןגרָאמ

 .ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא

 יד טציא רעה ךיא -- !קָאטסילַאיב עקיצרַאה ,ערעייט ,עביל
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 -סידָאלּפַא יד ,סטכַאנױצ -תבש ןשילרעטסױא םענעי ןופ ןעגנַאלקּפָא
 *..."!רָאטױא ...!רָאטױא' :םלוע ןופ ןעיירשעג יד ,ןטנעמ

 ,עמיטזע רעקָאטסילַאיב ,ײקָאטסילַאיב ךעלטיּפַאק,)
 (1948 לירּפַא-ץרעמ ,קרָאי-וינ

 ךָאנ זַא ,םעד ןגעוו טלייצרעדרעביא טַאּפ בקעי רעטעּפש טָאה ןבעל ץנַאג ַא

 ,רבחמ םעד ןעז טלָאװעג ץרּפ שובייל-קחצי רעסיורג רעד טָאה גנולעטשרָאפ רעד

 המשנ יד ,טרעמַאהעג טָאה ץרַאה סָאד ,טּפַאלקעג םיא טָאה ןָאצ ַא ןָא ןָאצ ַא

 ,ןּפוטשוצ חוכ טימ טזומעג םיא טָאה'מ .המיא ןופ טרעטַאלפעג טָאה

 ,טַארעטיל רעגנוי ַא זיא רבחמ רעד זַא ,טסואוועג טָאה ץרּפ שובייל-קחצי

 ,ןעזרעד טָאה רע ןוא זיא רע רע ןזיװַאב םיא טָאה ןעמ זַא רעבָא .רעגנַאפנָא ןַא

 טסואוועג טינ ןיילַא רע טָאה --- רָאי ןצעביז ןופ לגניי ַא טייטש םיא רַאפ זַא

 : ןגָאז וצ סָאװ

 .גנוניוטש טימ טגערפעג רע טָאה -- ? רבחמ רעד סָאד טנעז ריא ---

 טינ רעטעּפש רוחב רעטמַאלפעצ רעד טָאה טדערעג ןַאד טָאה ןעמ סָאװ

 ןקירד וצ היכז יד טַאהעג רע טָאה ףוס םוצ זַא ,טקנעדעג רָאנ טָאה רע .טקנעדעג

 : טגָאזעג םיא טָאה ןיילַא ץרּפ ןוא טנַאה סצרּפ

 !טעברַא רעייא רעטייוו טוט ! טוג --

 ןופ גָאט ןדעי ןטלַאהעג קילייה טַאּפ טָאה ץרּפ ןסיורג ןופ גָאזנָא םעד טָא

 ,ןבעל ןקידרעטייוו ןייז

 ,טביירש רע יװ ."ןפלָאהַאבמוא ,וויאַאנ; יװ עמַארד ןייז טנכײצַאב ןײלַא טַאּפ

 יז טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד .ןבילברַאפ טינ ריא ןופ עיּפָאק ןייק זיא

 א ןעוועג זיא'ס זַא ,סיוא ךיז טכוד סע .דניק ַא ךָאנ יו טעמכ ,טנעיילעג לָאמַא

 ןופ לגנַארעג ַא ,עביל רעכעלקילגמוא ןַא טימ ,עמַארד-עילימַאפ ?עשיטנעדַאקעד;

 יו -- םורַא ןופ טײקידעכָאװ רעשיטקַארּפ רעד טימ המשנ רעשירעלטסניק ַא

 ,ןביירש וצ ןעוועג ןעמונעגנָא ןַאד זיא'ס

 ןופ טייקיטעט רעד ןיא טרָא סיורג ַא ןעמונרַאפ ללכב טָאה ןליּפש-רעטַאעט

 ןענייז עּפורג-ןרָאטַאמַא רעשיטַאמַארד רעד ןיא ,"טסנוק עשידייג טפַאשלעזעג רעד

 גלָאפרעד סיורג טימ ןעמ טָאה .ךעלדיימ ןוא םירוחב עטריטנַאלַאט ליפ ןעוועג

 "ַאטסָאקַא לאירוא; ,*עטַאנָאס רעציירק; ,"לווייט ןוא שטנעמ ,טָאג; טריפעגפיוא

 .ערעדנַא ןוא

 ייז ,ןטנװָא עשירַארעטיל-שירעלטסניק יד טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןסיורג ַא

 ןופ רענייא ןעוועג בײהנָא ןופ ךיילג זיא טַאּפ .םלוע ןסיורג ַא ןעיצוצ ןגעלפ

 ןגעוו ןעייסע טימ סרענדער ןטערטפיוא ןגעלפ סע .,ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפױה יד
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 עשיטַאמַארד יד .קרעוו ערעייז ןענעיילרָאפ ןגעלפ סרעביירש עגנוי .רוטַארעטיל

 .סעיצַאמַאלקעד ,סעיצַאטיצער ,סרעטקַאנײא טימ ןטערטפיוא טגעלפ עּפורג

 "רָאפ א ןעמוקעגרָאפ רעירפ זיא גָאט-ןריובעג ןטסקיצפופ סמכילע-םולש וצ

 טנרעלעג טָאה ןעמ ואוו ןלוש ןייק ,קרעוו סמכילע-םולש ןופ רעדניק רַאפ גנוזעל

 !רעדניק טנזיוט ןעמוקעג ןענייז ןגעווטסעדנופ .ןעוועג טינ ךָאנ ןענייז שידיי

 םוצ ץנעדנָאּפסערָאק ַא ןיא טַאּפ טביירש -- "עסיורג רַאפ טגוװָא רעד;

 ןוא רעשיטַאמַארד רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא/ -- עשרַאװ ןיא טנייה

 ,*טנַאלַאט סיורג טימ 'טסנוק רעשידיי רעד ןופ עיצקעס רעשילַאקיזומ

 ןסיורג ַא ןיא ןעמונעגפיוא "טסנוק עשידייג יד טָאה 1909 טסוגױא ןט8 םעד

 ,םירפס-רכומ עלעדנעמ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ןדייז םעד לַאז

 ,סרעגניז עגנוי קיצכַא ןופ רָאכ רעסיורג ַא טקילײטַאב ךיז טָאה םַארגָארּפ ןיא

 ךיוא ןטייקיאעפ ערעדנַא ענייז ןשיווצ טָאה סָאװ ,ןַאלּפַאק חסּפ ןופ טריפעגנָא

 ,טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןקידנטיײדַאב ַא טַאהעג

 ,ףוס ַא ןעמונעג דלַאב רעבָא טָאה טעברַא רעשיטַאמַארד רענעּפָא רעד וצ

 ןבעגעגסױרַא יקסװעיָאגָאב רָאטַאנרעבוג-לַארענעג רעד טָאה 1909 ןיא םערָאװ

 עכעלטנפע עשידיי ללכב ןוא רעטַאעט שידיי טרעוװרַאפ טָאה סָאװ ,גנונעדרָארַאפ ַא

 קָאטסילַאיב רעכלעוו ןיא ,עינרעבוג רענדָארג רעצנַאג רעד ןיא ןעגנומענרעטנוא

 .ןענופעג ךיז טָאה

 רעשידייא ןופ עּפורט יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טינ רעבָא זיא טעברַא יד

 טינ זיא טָאברַאפ רעד ואוו ,ענליוו ןיא ןרילָארטסַאג ןרָאפעג ןליפַא זיא "טסנוק

 "יפפיוא-טסנוק ערענעלק ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז ןעמ טָאה רקיע רעד ,ןעוועג

 ףיוא וליפַא ,ןעגנורעייפ-םיבוט-םוי ףיוא ,םיצורית ענעדיישרַאפ רעטנוא ,ןעגנור

 "טסניק עשידיי סָאד ןרעוו טלגומשעגניירַא טגעלפ ,רעלעבנקסַאמ ןוא ןטנוװָא-ץנַאט

 עשידיי ןופ קרעוװ ןרעוו טריטיצער ןוא טרימַאלקעד ןגעלפ ,טרָאװ עשירעל

 יד ןצונסיוא טגעלפ ןעמ ,דיל עשידיי סָאד ןרעוװ ןעגנוזעג טגעלפ .,סרעביירש

 "ימָאק ןטנָאמרעד-רעירפ םעד לשמל יוװ ,סעיצוטיטסניא ןוא ןענייארַאפ עלַאגעל

 -עד קרַאטש ןיוש טייצ רעד ךרוד זיא סָאװ ,!סעקישטזַאקירּפע יד ןופ ןייארַאפ

 טשרמולכ ןטנװָא טכַאמעג טָאה'מ .ןרָאװעג טכעלמיטסקלָאפרַאפ ןוא טריזיטַארקָאמ

 סָאד זיא ןתמא רעד ןיא (לג"דא םימותי-תיב ַא) ןקעווצ עקיטעטליואוו רַאפ

 .טרעצנָאק-רוטלוק ַא ןעוועג

 םעד םורַא ףמַאק רעד טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה דנַאלסור ץנַאג רעביא

 ןופ לגנַארעג רעד ןעוועג זיא סע .ךוניח ןשידיי ןופ ןושל םעד ןוא רעטקַארַאכ

 הלשממ רעד ןגעװ םיליכשמ עטלַא ןוא ןרָאטַאלימיסַא יד ןגעק שידיי-יבהוא יד
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 גייטשפיוא-רוטלוק ןשידיי ןטימ

 ."הלבכשה יציפמע עלַארטנעצ-סגנודליב רעגרוברעטעּפ רעלַארטנעצ רעד רעביא

 ,ןרעדנַא ןכָאנ ןוחצנ ןייא ןטלַאהעגּפָא ןבָאה תוחוכ עשיטַארקָאמעד ןוא עשידיי יד

 טניימעג סע טָאה ָאד .ןעוועג טינ "הלכשה יציפמ; ןייק זיא קָאטסילַאיב ןיא

 ןבָאה םיריבג יד סָאװ ,ןטלַאטשנַא-ךוניח יד ןריזישידיירַאפ ןוא ןריזיטַארקָאמעד

 ןטלַאהעג המחלמ טָאה'מ .טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד רַאפ טיובעג

 רעד ןיא שידיי ןריפנייא טרעדָאפעג טָאה'מ .לוש-רעקרעװטנַאה רעד םורָא

 ןעמ טָאה ףוס-לכ-ףוס .רעדניק עמערָא יד רַאפ "םידלי ןג, לוש רעשיּפָארטנַאליפ

 עטשרע יד ןייז וצ ןעוועג הכוז רעטעּפש טָאה ?םידלי ןג, ןוא טריפעגכרודַא סע

 ,קָאטסילַאיב ןיא לושסקלָאפ עשידיי

 עשיסור יד ןופ טנגוי רעד ןופ תומשנ יד רַאפ טכַאלש ַא טריפעג טָאה'מ

 -ךַארּפש ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןופ טסייג םעד טפמעקַאב ןטרָאד טָאה'מ .סעיזַאנמיג

 טימ שידיי טַאוװירּפ ןענרעל ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא יד ןוא טַאּפ ,עיצַאלימיסַא

 ,שידיי ןופ ןסָאלק-טנוװָא טַאהעג ייז רַאפ טָאה'מ .סעקטסיזַאנמיג ןוא ןטסיזַאנמיג יד

 .עטכישעג רעשידיי ,רוטַארעטיל רעשידיי

 יד סָאװ ,"ןעגנוטייצ עקידעבעלא יד טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןקידלַאװג ַא

 ןעמ ,סרעשעלרעייפ יד ןופ לָאז ןסיורג ןיא ןענעדרָאנײא טגעלפ "טסנוק עשידייג

 רעטרעדנוה ןגעלפ ךָאו עדעי ןוא סױרָאפ ןכָאװ ףיוא ןטעליב ןפיוקרַאפ טגעלפ

 ןופ ןרָאטקַאדער יד .לַאז ןיא ץַאלּפ ןייק ייז רַאפ ןעוועג טינ -- ןײגקעװַא ןזומ

 טַאּפ .טַאּפ בקעי ןוא ןַאלּפַאק חסּפ ןעוועג ןענייז ןעגנוטייצ עטנעיילעג יד טָא

 "רוטלוק עכעלטנכעוו עסיורג יד טָא ןופ רָאטַאזינַאגרָא-טּפיוה רעד ןעוועג זיא

 ןסיורג טימ ,םַאלפ טימ טנעיילעג -- ןעלקיטרַא ענעגייא ענייז .ןעגנומענרעטנוא

 .טָאטש רעצנַאג רעד רעביא רבד"םש ַא ןעוועג ןענייז -- טנַאלַאט ןשירענדער

 סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק סטַאּפ ןופ טקעּפסַא ןטייווצ ַא וצ וצ רימ ןעמוק ָאד

 -- ןבעל קידרעטייוו ץנַאג ןייז טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז וצ לעלַארַאּפ טייג

 .רעביירש םעד ןטַאּפ בקעי וצ

 טירט עשירעביירש עטשרע יד

 ענעדיישראפ ייב ןוא ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא ,טַאּפ בקעי ןופ ןעגנוצַאשּפָא ןיא

 -עגרָאפ זיא סָאװ "המחלמ; רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ןעמ טָאה ,ןטייהנגעלעג

 םעד ןשיווצ המחלמ יד :ןבעל ןכעלטנפע ןצנַאג ןייז ןופ ךשמב םיא ןיא ןעמוק

 ןעמ .רעלטסניק םעד ,טַארעטיל םעד ,רעביירש םעד ןוא רעוט ןכעלטפַאשלעזעג
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 רוד ןייז ןוא טַאּב בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעד ןיא ןעמונרַאפ טלָאװ טַאּפ טרָא ןַא רַאפ סָאװ ,םעד ןגעוו טרילוקעּפס טָאה

 טימ ךיז טיג רע ןעוו קיטירק-רוטַארעטיל רעד ןיא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 ,רעטקַארַאכ ןשירַארעטיל ןייר ַא ןופ קרעוו רעמ טפַאש ןוא ךעלסילשסיוא ּפָא יז

 -סיוא עטסכעה יד טכַארבעג םיא -- ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ יוװ --- ןבָאה סָאװ

 ,גנונעקרענָא ןוא ןעגנונעכייצ

 ,ןטַאּפ ןופ רעטקַארַאכ םעד טכַא ןיא טינ ןעמענ *סעיצַאלוקעּפסק יד טָא

 ןוא טנעמַארעּפמעט ןשימרוטש ןייז ,ןטנַאלַאט ןוא ןסערעטניא עקיטײזלַא ענייז

 םוצ ןצענערגַאב טנעקעג טינ לָאמ ןייק ךיז ןטלָאװ עכלעוו ,עיגרענע עקידלַאװג

 ,טייצ עשירָאטסיה יד טינ ךיוא ןעעז ייז ,בוטש ןיא ךיז ייב שיט-ביירש ןשידיחי

 ,טעברַא-רוטלוק רעד ןופ ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ סקואוו ןלענש-ץילב םעד

 ןוא גנושרעהַאבטסבלעז עכעלרעניא עסיורג רָאנ טינ טרעדָאפעג ךיז טלָאװ סע

 ,ןטרעװ עשירַארעטיל ענעגייא יד ןופ טרעוו רעד ןגעוו גנוניימ עכיוה רָאג ַא

 רעשידיי רעד ןופ ןטיונ עקידנענערב יד וצ טייקיטלינכיילג ַא טושּפ-טסָארּפ רָאנ

 םעד ןופ טייז ַא ןָא ןייטש ןביילב ןלָאז רע יו עכעלנע ןוא טַאּפ ידכ ,עסַאמ

 עמַאס ןיא ןפרַאװנײרַא טינ ךיז ןלָאז ןוא ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ לגנַארעג

 ,ןטנַאלַאט ןוא תוחוכ עלַא םיא ןעמדיוו ,ןטימ

 טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ טסולרַאפ ַא עקַאט סע זיא רשפא
 רַאפרעד .טַאּפ בקעי ןופ רעכיב עשירעלטסניק עקיטכיוו ייר ַא ןריולרַאפ ךעלגעמ

 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ סניוועג רעסיורג ַא ןעוועג סע זיא

 ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעצנַאג רעד רַאפ

 יצח ,טייקכעלנעזרעּפ ענעטלָאּפשעג ַא ןעוועג זיא טַאּפ זַא ,טינ טניימ סָאד

 עדייב ייז ןבָאה בייהנָא עמַאס םייב זיולב ,טַארעטיל יצח ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג

 יד ןעוועג רעבָא זיא םעד ןיא קידלוש .,לעלַארַאּפ ,רעדנוזַאב ןעניישרעד טנעקעג

 ַא ןופ ןטייקכעלגעמ יד טצענערגַאב קרַאטש ןבָאה סָאװ ,ןרָאי-עיצקַאער יד ,טייצ

 ןכיירגרעד טנעקעג טַאּפ טָאה ךָאנרעד דלַאב ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעטיירב

 רעביירש רעד .זעטניס ןשירעפעש ןכעלטיײהנײא-שינַאגרָא ןכעלרעניא ןימ ַא

 -טפַאשלעזעג םעד ןטַאּפ טסולפנייאַאב קרַאטש רעייז ןבָאה םיא ןיא רעלטסניק ןוא

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד טַאּפ ןוא .רענדער-סקלָאפ םעד ,רערעל םעד ,רעוט ןכעל

 ףיוא קרעוו עשיטירק-שירַארעטיל ןוא עשירעלטסניק ענייז ןבירשעג טָאה שטנעמ

 -כרודַא ייז טָאה ,תונווכ עכעלטּפַאשלעזעג ענעפָא טימ ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג

 טייצ ןופ זיולב .עיגָאלָאעדיא רעלַאיצָאס ןוא רעלַאנָאיצַאנ ןייז טימ ןעגנורדעג

 ןשירעלטסניק ןייר ַא ןופ גנולייצרעד ַא טימ ןּפַאכסױרַא ךיז רע טגעלפ טייצ וצ
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 טירט עשירעביירש עטשרע יד

 ריא טימ טייצ יד ןענַאטשעג ,טנורגרעטניה ןיא ,ריא ןיא ךיוא זיא -- רעטקַארַאכ

 ,ןעמעלבָארּפ עלעוטקַא עשימרוטש ןופ טײקנדָאלעגנָא

 ,"טסנוק עניירק טולָאסבַא טינ זיא סָאד זַא ,ןהנעט רשפא ןענעק םיקנופמ

 ,"טסנוק רענייר, ןופ לַאעדיא םעד ןפרָאװעגּפָא ןרָאי עפייר ענייז עלַא ןיא טָאה טַאּפ

 רע זַא ,ליפעג םעד טַאהעג טָאה רע ןוא רעפסָאמטַא-טייצ רעד ןופ ןסירעגּפָא

 ,געוו ןקיטכיר ןפיוא טייג ךעלנעזרעּפ

 רעירפ ןבָאה רימ יו .טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ ןבייהנָא רימָאל

 םעד ןיא 1906 ןיא םָארגָאּפ רעקָאטסילַאיב ןגעוו טכירַאב ןייז זיא ,טנָאמרעד

 -סילַאנרושז רעטשרע ןייז ,סיוא טזייו ,געוו רעיײנ רעד לַאנרושז ןשי-*.ס.ס;

 רעשי-".ס.ס} רעד ןיא ןעניפעג וצ ןעגנולעג טינ זיא סע .טירטפיוא רעשיט

 ןלָאז סָאװ ,ןעלקיטרַא ערעדנַא םוש ןייק גירק-טלעוו ןטשרע םוצ זיב עסערּפ

 ,םיא וצ ןרעוו ןבירשעגוצ ןענעק

 גנוטייצ-גָאט יד עשרַאװ ןיא ןבעגוצסיורַא ןָא ןַאקצַאי .י .ש טבייה 1909 ןיא

 -סערָאק רעקָאטסילַאיב ריא טייצ רָאי ןכלעוו ַא ןופ ךשמב זיא טַאּפ ןוא טנייה

 -סילַאיב זיא שזדָאל רעסיוא) ךָאװ עדעי ןטכירַאב ענייז ןיירַא טקיש ןוא טנעדנָאּפ

 טקורדעג ןענייז יז ,ןטכירַאב עכלעזַא טימ טָאטש עקיצנייא יד ןעוועג קָאט

 "רעטנוא ןגעלפ ןוא "סעיינ רעקָאטסילַאיב, לּפעק ןקידנעטש ןרעטנוא ןרָאװעג

 ,רבחמ ןופ ןעמָאנ םעד ןָא -- (46) ךעלדנרעטש יירד טימ ןרעוו טנכייצעג

 ןקירָאי-ןצכַא םעד דָארג ןבילקעגסיוא טָאה'מ סָאװרַאפ טנַאקַאב טינ זיא סע

 רַאפרעד טָאה רע יצ טנַאקַאב טינ ןליפַא זיא סע .טנעדנָאּפסערָאק ןרַאפ רעגנַאפנָא

 ,רַארָאנָאה ןגָארקעג

 ןבירשעג קינייװ ןצנעדנָאּפסערָאק ענייז ןיא טָאה טסילַאנרושז רעגנוי רעד

 עשידיי יד ןכַאמ סע סָאװ ןטפעשעג יד ןגעוו ,ןבעל-סלדנַאה רעקָאטסילַאיב ןגעוו

 יד ןגעוו ,םישרדמ-יתב יד ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו ,ןטנַאקירבַאפ-ליטסקעט

 יד ןופ ןצכעוט יד ןגעוו ןוא תופיסַא עשיטסינויצ יד ,תורבח עשיטַאבעלַאב

 ענובירט ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןצנעדנָאּפסערָאק ענייז טָאה רע ,להק ןופ סרעריפ

 ןופ) ןטכירַאב עטשרע ענייז ןופ ענייא .קיטירק רעכעלטפַאשלעזעג רעפרַאש ןופ

 ַא ןיא סע ,שידיי ףיוא גנואיצרעד רעד טימ ןיוש ךיז טמענרַאפ (1908 ילוי ןט6

 ; טביירש רע ,(םייהרעדניק) *טוירּפ; ןשיּפָארטנַאליפ ןופ קיטירק עפרַאש
 רָאי ןצנַאג םעניא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רערעל ַא ייז טנרעל שידייק

 טינ טלָאוװ'ס .שימָאק לסיב ַא טגנילק סָאד .סעקיּפָאק 65 טימ לבור 1
 ערענעלק ַא עלעסיב ַא טכַאמעג טלָאװ גנוטלַאװרַאפ יד ןעוו ,טַאשעג
 ףיוא לבור קילדנעצ עכעלטע ךָאנ ןטסָאק טזָאלעג ךיז ןוא עימָאנָאקע
 ."ןענרעל שידיי
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 :ןינע ןבלעז םוצ םוא רעדיו ךיז רע טרעק ץנעדנָאּפסערָאק רעטייווצ ןייז ןיא

 ,טינ רָאג טעמכ רעדניק יד ןענרעל שידיי ,ןרעױדַאב םוצ זיא סנייא;

 ,11.65 רָאי ןצנַאג םעניא טפַאשלעזעג רעד טסָאקעג טָאה ןענרעל שידיי
 טפַאשלעזעג רעד ןופ קעווצ רעד זַא ,ןסעגרַאפ טינ ףרַאד גנוטלַאװרַאפ יד

 ."רעדניק עשידיי ןעיצרעד וצ זיא

 ,הרבח רעקיטכיוו ַא ןיא ןכיורבסימ ןגעוו טלייצרעד טרעוו ווירב ערעדנַא ןיא

 ןגעוו ,סרעבעוו יד ןופ קיירטס ןגעוו ,לוש-טָאטש רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא

 ַא ןענופעג דלַאװ ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ייב ,טייל עגנוי ייווצ ןופ טסערַא ןַא

 םעד ,"קדצה תנילא םעד ןריזיטַארקָאמעד וצ ףמַאק םעד ןגעוו ,רעװלָאװער

 ןעמענ טינ לָאז רעניבַאר רעד זַא ,גנורעדָאפ ַא ןגעוו ,ןײארַאפ-סעקישטשזַאקירּפ

 בקעי טָאה ןצנעדנַאּפסערָאק ענייז ןופ לייט ןסיורג ַא .עמערָא יד ייב טלָאצעג

 טָאה סָאװ ,טייקיטעט-רוטלוק עשידיי יד ןבייהוצסיורַא ףיוא טעמדיוועג טַאּפ

 טלייצרעד רע .טָאטש ןיא ןטײרּפשרעדנַאנופ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןעמונעג ןַאד ךיז

 ןטגוװָא-רוטלוק ןגעוו רעביא טיג רע .ןעגנורעייפ"םכילע-םולש עזעידנַארג יד ןגעוו

 ןבָאה סרעוט-רוטלוק עגנוי יד סוטַאטס ןלַאגעל סנעמעוו ,תורבח ענעדיישרַאפ ןיא

 -ליב רעלענָאיסעּפָארּפ ןגעוו גנולמַאזרַאפ ַא ןגעוו טביירש רע .ןצינסיוא טנעקעג

 טינ טָאה ײצילָאּפ יד לייוו "ןרעוו טזָאלעגרעדנַאנופ , טזומעג טָאה עכלעוו ,גנוד

 רעד ןגעוו טעטכירַאב רע .,ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא עיסוקסיד ןייק טביולרעד

 טַאּפ רעבָא ,וויטקַא ױזַא ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןיא ,"טסנוק עשידייא טפַאשלעזעג

 ,טנייה) טפור רע ,טרסומ רע ,טריקיטירק רע .ןטכירַאב וצ טינ ךיז טצענערגַאב

 : (1909 רַאונַאי 8

 וצ ןיא קעוװצ ריא סָאװ ,'טסנוק עשידי" טּפַאשלעזעג יד ךיואק
 ןיא טעברַא ,קיזומ ןוא קיטַאמַארד ,רוטַארעטיל עשידיי ןטײרּפשרַאפ
 יד זיא רעבָא ןרעיודַאב םוצ .קשח סיורג טימ ןגייווצ יירד עלַא יד
 ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עגיה יד .ןטפערק ןיא םערָא וצ טפַאשלעזעג
 ןוא טיירב ץנַאג ןשַאט ערעייז טנפעעג טייצ עטצעל יד טשרמולכמ
 טינ רעבָא ריא ןעמוק ,סלבור ערעייז טפַאשלעזעג רעד טינ ןעװעלַאשז
 ענעדירפוצ ,עטַאז עלַא יד ףיוא .טכיזניה רעקיטסייג ןיא ףליה וצ
 טימ ןכַאל עכלעוו ,ןעמַאד ןוא ןרעה 'עכיוה' ערעזדנוא ןופ רעמינּפ
 ךיז ןעװעקַאמסָאּפ רעדָא ןציוו סמכילע-םולש ןופ ןגינעגרַאפ סיורג
 טייקטנעָאנ עטסקינייוװעניא ןייק טינ ןעמ טנעקרעד ,ןוגינ םענייש ַא ןופ
 ערעייז רַאפ ךיז טבעוו סָאװ ,גנופַאש רעשידיי רעיינ רעקיזָאד רעד וצ
 ,םעד רעביא טייקנדירפוצטסבלעז עתמא ןייק טינ ןעמ טקרעמַאב ,ןגיוא
 "ערג ןגעמרַאפ ןקיזָאד םעד קשח רעדנוזַאב ןייק ןוא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ
 -ַאב עטלַאק ַא זיא סָאד ,ןטלַאהרעד וצ ןטסקינייװ רעדָא ןכַאמ וצ רעס
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 טירט עשירעבייוש עטשרע יד

 סָאװ ,ץלַא וצ טסַאג-רעטַאעט ַא ןופ ,ענעצס ַא וצ רעיושוצ ַא ןופ גנואיצ
 עטסערג יד ןכַאמ וצ טיירג זיא סָאװ ,ןסילוק יד רעטניה ךיז טוט
 ...רעמיצ:בָארעדרַאג ןיא ןלַאדנַאקס

 רעשידיי רעד טרעוװ 'טסנוק רעשידיי רעד וצ גנואיצַאב ַאזַא ןופ
 זַא ,טינ רעדנואוו ןייק זיא'ס ןוא .רעטלעק טינ ,רעמערַאװ טינ טסנוק
 ןייק קינייועניא טינ ןעמ טקרעמַאב גלָאפרעד ןכעלרעסיוא ַאזַא ייב
 -ּפמָא יװ סעּפע ןענייז ןעלגילפ יד .גנוביוהפיוא עקיטסייג ערעדנוזַאב
 *...טקַאהעג

 טינ ןעגנילק סָאװ ,תורוש יד טָא ןבירשעג טָאה סָאװ ,טנעדנָאּפסערָאק רעד

 םיוק ןעוועג טלַא ןַאד זיא ,לקיטרַא-טייל ַא יוװ רָאנ ,טכירַאב רעצניװָארּפ ַא יו

 ךָאנרעד רע טָאה ןבירשעג ןַאד טָאה רע סָאװ סָאד .רָאי בלַאה ַא ןוא ןצכַא

 סענובירט עשירעביירש ןוא עשירענדער עלַא ןופ טרזחעגרעביא לָאמ עקילייצמוא

 ,ןענַאטשעג זיא רע עכלעוו ףיוא

 רעקָאטסילַאיב סלַא טעברַא סטַאּפ בקעי ןטלַאהעגנָא טָאה טייצ רָאי ַא זיולב

 ןייק ןעמוקעגּפָארַא ןַאקצַאי .י .ש זיא 1909 רעמוז ןיא .טנייה ןופ טנעדנָאּפסערָאק
 -סערָאק יד ןופ רבחמ רעד זַא ,טסואוורעד ךיז רע טָאה טרָאד ,קָאטסילַאיב

 עשיטַאבעלַאב יד עכלעוו טימ ןוא טָאטש יד טכָאק סע עכלעוו טימ ,ןצנעדנָאּפ

 וצרעד ,קענש ַא ,לרוחב רעגנוי ַא לכה-ךסב זיא ,ןדירפוצ טינ ױזַא ןענייז ןדיי

 ,טסילַאיצָאס ַא ךָאנ

 סטַאּפ בקעי טינ רעמ ןעמ טניפעג קָאטסילַאיב ןיא ךוזַאב סנַאקצַאי ךָאנ

 ןופ ןביירש וצ ןָא שרעדנַא ץעמע טבייה םורַא טייצ ַא ןיא .ןצנעדנָאּפסערָאק

 ןופ סעמעט יד רעבָא ,עבלעז יד עקַאט ןענייז ךעלדנרעטש יירד יד .קָאטסילַאיב

 עשירחוס ןגעוו רעמ ןעמ טעטכירַאב טציא .עבלעז יד טינ ןיוש ןענייז ןטכירַאב יד

 יד ןגעוו ,עירטסודניא-ליטסקעט רעד ןיא עגַאל רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו ,םינינע

 ,לקניוו ןטשרעטניה ַא ןיא טקורעגּפָא טרעוו רוטלוק עשידיי .תורבח עכעלרעגריב

 הביס עטקעריד יד זַא ,טלייצרעד טַאּפ טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא)

 טיטעּפַא סיורג טימ ןסע סָאבעלַאב ןייז "טקַאּפעג; טָאה רע סָאװ ןעוועג זיא

 ןופ טייוו רעייז ןעוועג זיא ןסע סָאד ואוו ,לַאזקָאװ ןפיוא ןַארָאטסער ןשיוג ןיא

 "שיצַאסנעס2 יד ןרָאװעג לענש זיא ןוא דוס ןייק ןבילברַאפ טינ זיא סָאד .רשכ

 .טלעוו רעשיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןיא

 רָאּפ א ףיוא ןסירעגרעביא טרעוו טייקיטעט עשיטסילַאנרושז סטַאּפ בקעי

 -ץרוק רעדָא עקילָאמנײיא עכעלטע יד ןיא טקילײטַאב ךיז רע טָאה רשפא .רָאי

 ןיא ןענישרעד טייצ וצ טייצ ןופ ןַאד ןענייז סָאװ ,ןלַאנרושז עקידנריטסיסקע

 ,טרעהעג טָאה רע עכלעוו וצ ,ןזיירק עשיטסישידיי ןופ ןבעגעגסיזרַא ,קָאטסילַאיב
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 ןרַאלּפמעזקע ןייק ןעניפעג וצ ךעלגעמ ןעוועג טינ קרָאי-וינ ןיא רעבָא זיא סע

 -ָאטסילַאיב יד ןיא טנָאמרעד טרעוו סע עכלעוו ןגעוו ,סעבַאגסיױא עקיזָאד יד ןופ

 רעד סָאװ ,טַאלב רעקָאטסילַאיב ןשיטסינויצ ,ןכעלרעגריב םעד ןיא .םיסקנּפ רעק

 ךיז רֶע טָאה ,1912 ןיא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה גרעבשרעה .ש .א טסינויצ

 ַא טקורדעג לָאמ ןייא ןיולב ןטרָאד טָאה רע ,טקילײטַאב טינ שיטסילַאנרושז

 ,גנולייצרעד בלַאה ,שזַאטרָאּפער בלַאה זיא סָאװ ,עציקס

 ,טיבעג ןשיטסירטעלעב-ןייר ןפיוא שירעפעש ןעוועג ןרָאי יד רע זיא ןגעקַאד

 "רעד עשידיי עטכעלטנפערַאפ עטשרע עמַאס סטַאּפ בקעי ןעוועג זיא סָאװ

 ,(* טביירש ןיילַא רע .ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ קרָאי-וינ ןיא ָאד זיא ,גנולייצ

 ןשידיי ַא ןיא עלעװָאנ ַא טכעלטנפערַאפ טַאהעג ןיוש רע טָאה 1907 ןיא זַא

 זיא ,ןעניפעג טנעקעג טָאה ןעמ סָאװ ,ענייז גנולייצרעד עטשרע יד .לַאנרושז

 -געלַאק ןשיסור ןטיול רַאונַאי 31) 1908 רַאורבעפ ןט12 םעד ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 ,עשרַאװ ןיא ןענישרעד ןַאד זיא סָאװ ,2נוטייצ-ןַאמָאר טפירשנכָאװ רעד ןיא ,(רַאד

 עטייווצ ַא טקורדענּפָא לַאנרושז רעבלעז רעד טָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא

 ןכָאװ יירד ןופ ךשמב ןעגנוצעזרָאפ ןיא טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,*סָאַאח, עציקס

 ןעגנולייצרעד טקורדעג רעטעּפש טָאה רע ,(1908 ,26 ,19 ,12 ץרעמ ,11 ,10 ,9 'נ)

 גָאלרַאפ רעװעשרַאװ רעד טָאה 1910 ןיא ןוא .ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא סעציקס ןוא

 טסייה סָאװ ,ןעגנולייצרעד 9 טימ לכיב ןטשרע ןייז ןבעגעגסױרַא *סערגָארּפ;

 .ןטייז 100 טקנוּפ טָאה ןוא "ןעגנולהעצרע; עקַאט

 ?ןעגנולייצרעד יד ןריזירעטקַארַאכ ןעמ לָאז ױזַא יו

 ,ךַארּפש עכייר יד ןוא ליטס ןפייר םעד ןרעדנואווַאב ןעמ ףרַאד לכ-םדוק

 ,ןביירש טנרעלעג טינ םענייק ייב לָאמ ןייק ךיז טָאה סָאװ ,רעכעלטנגוי רעד

 "רענעייל םוצ סױרַא זיא ,טַאהעג טינ ןביירש-שידיי ןיא לוש ןייק טָאה סָאװ

 "רַאשז ןופ ןוא ןעמזיציסור ןופ ,םענייר ַא ןיא ןבירשעג ןעגנולייצרעד טימ םלוע

 עכלעוו טימ ,ןעמזינַאמרעג עקילייצמוא יד ןופ .שידיי ןטקעלפרַאפ טינ ןעמזינָאג

 .ןַארַאפ טינ ןמיס ןייק זיא ,ןדָאלנָא ןעמונעג ךיז טָאה קיטסיצילבוּפ עשידיי יד

 .ךַארּפש עשירעדליב ,עקיטכיצ ,עכייר ַא זיא'ס

 רע ,ליטס םענעגייא ןייז טכוזעג ןַאד ךָאנ טָאה רעביירש-רעגנַאפנָא רעד

 "רעד יד .סרעביירש ערעטלע יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא

 "תיב םולש; סצרּפ .ל ,י יו טעשזוס ןכעלנע ןַא טָאה ,לשמל ,"עקיביולג; גנולייצ

 ,ךעלעטניּפ ןופ גנוציילפרַאפ יד ,ןצַאז עצרוק יד :ליטס ןיא ךעלנע ךיוא זיא ןוא

 העּפשה ַא ָאד רשפא ךיוא זיא סע .ןעקנַאדעג עטגָאזרעד טינ ןענעכיײצַאב סָאװ

 . "קָאטסילַאיב ךעלטיּפאק, ,23 'ז ,1955 ,עמיטש רעקַאטסילַאיב (*
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 טיוט עשירעבייורש עטשרע יד

 -יטש עזָאלסגנונעפָאה ןוא ןעגנולייצרעד עקירעיורט סנעזייר ןוא סגרעבמָאנ ןופ

 .ןעגנומ

 ,ןבעל טימ לופ ,ןַאמרעגנוי רעקירָאידןצכַא ןַא זַא ,ןביילג וצ רעווש זיא סע

 ,רעטלע זיא עמעט-טּפיוה סנעמעוו ,ןעגנולייצרעד עלַא יד טָא ןבירשעג ןבָאה לָאז

 "ךעטסעװש/ גנולייצרעד עטשרע עטנָאמרעד-רעירפ יד .,טיוט ,טײקמַאזנייא

 ,טָאטש רעסיורג ַא ןיא עקרעשוקַא ןַא ,לדיימ עקידנרעטלע ךיז ַא טביײרשַאב

 זַא ,קרַאטש טליפ ןוא רָאי ןיינ ןופ לרעטסעווש ריא ּפָארַא ךיז וצ טמענ סָאװ

 ,גנונעפָאה ריא ,טפנוקוצ ריא ןביורק ריא ייב ןעק רעטסעווש רעד רַאפ גרָאז יד

 ,טלַאק זיא ןסיורדא : גנומיטש ריא .טעב ןיא יז טגיל .,"ןגרָאמ ןוא טנייה ריא

 ."חומ ןיא יו ,המשנ רעד ףיוא יװ ,ןצרַאה ןפיוא יוװ ,רעטצניפ-קָאטש ,רעטצניפ

 סָאװ ,קלָאפרָאּפ טלַא ןַא ןגעוו -- ?עקיבױלגא טסייה גנולייצרעד עטייווצ ַא

 -- "עקילייה ,ערשכ, רעדָא .ןברַאטש רעירפ טעװ ןדייב ייז ןופ רעװ ןטרַאװ

 טינ ,ןעוועג רעשמ ןושמש 'ר ךיז טָאה ױזַא טינע סָאװ ,ןושמש 'ר ןדיי ַא ןגעוו

 עטסיװ ַא .ןרעוו ןזָאלרַאפ ןצנַאג ןיא ,ןבָאה וצ רעטלע עטנלע ַאזַא טניימעג

 "מוא ןַא ןיא ךיז טביל סָאװ ,לדיימ סואימ ַא ןגעוו --- ?ןעמולב עלעגא ,"רעטלע

 טָאה ןוא טניואוו יז סָאװ ,הריד רעד ןופ טנַאװ רעד רעטניה רוחב ןטנַאקַאב

 ןעמעוו ןוא יז יוװ סואימ ױזַא טקנוּפ זיא סָאװ ,רוחב ַא טימ הנותח ףוס-לכ-ףוס

 "רעטלע רעד ףיוא; .טײקמַאזנייא ריא ןופ ןפױלטנַא וצ יבַא --- ביל טינ טָאה יז

 םיכירכת ןיא ןפָאלש טכַאנ עדעי ךיז טגייל ענייא סָאװ ,עקניטלַא ייווצ ןגעוו --

 .ויַאא

 -יירש ןגנוי ןופ סעמעט עקירעיורט יד טָא רַאפ גנושטייטסיוא עקיצנייא יד

 רעטשוטנַא רעד ןופ ,"ןעמעלַא ךָאנ; ןופ הפוקת יד זיא סע .טסייגטייצ --- זיא רעב

 -רעד ַא ןטרָאד עקַאט ןַארַאפ .עיצולָאװער רעד ןופ לַאפכרוד םעד ךָאנ גנומיטש

 רעכיז טעװ ןוא הסיפת ןיא טריפעג טרעוו סָאװ ,רענָאיצולָאװער ַא ןגעוו גנולייצ

 טָאה ןעמ רעכלעוו תעב ,*עיצַאירּפָארּפסקעפ ןַא רַאפ טיוט םוצ ןרעוו טּפשמרַאפ

 .ןשטנעמ ַא טעגרהרעד ייברעד ןוא לבור קיצנַאװצ-ןוא-סקעז םיוק טביורעגוצ

 ףיוא ,געוו ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא טינ רעמ רעבָא ןיוש טביילג דלעה רעד

 -עפָאה ענעברָאטשעגּפָאק ןייז הסיפת ןיא טנייװַאב ןוא ןעגנַאגעג זיא רע ןכלעוו

 ,"ןביולג םענערָאלרַאפ, ןייז ,"גנונ

 ןרָאי יד ןיא ןעגנולייצרעד ערעדנַא טקורדעג ואוו ץעגרע טָאה טַאּפ יצ

 ,ןבירשעג רעטייוו רעבָא טָאה רע ,ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ זיא 0

 ןשירפ ןבעגעג םיא טָאה ָארויב-ןטנַארגימע רעקָאטסילַאיב ןיא טעברַא ןייז

 ןזיוװַאב טינ רעבָא ייז טָאה רע .ןעגנולייצרעד ןצכַא רַאפ לַאירעטַאמ ןקידעבעל
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןייז ןיא ןגעלעג ןענייז ייז ,גירק ןופ ךורבסיוא ןזיב םרָאפ-ךוב ןיא ןקורדוצּפָא

 עשרַאװ ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא ייז ןענייז 1920 ןיא טשרע ןוא דָאלפוש

 148 ןופ לכיב ַא ןיא גנולייצרעד רענעבירשעגנָא-רעטעּפש ןייא טימ ןעמַאזוצ

 ןגעװ ןטכישעגע לּפעקרעטנוא ןַא טימ *עקירעמַא ןייק, ןעמָאנ ןרעטנוא ןטייז

 | יףרעדנַאװ סָאװ יד

 טכַארטַאב ןלָאז ןעגנולייצרעד עקיזָאד יד זַא ,קיסַאּפ רעמ רעבָא זיא סע

 ןופ עטכישעג רעד ןופ לייט ןקידהמחלמ-רַאפ ,ןטשרע ןקיזָאד םעד ןיא ןרעוו

 .עיצַאקילבוּפ רעייז ןופ עטַאד רעטקיטעּפשרַאפ רעד טיול יו ,ןפַאש ןוא ןבעל סטַאּפ

 עשידיי יד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא

 רימ ,הנידמ !סובמולָאק ןיא ןעמוקעגנָא ןיוש ןענייז ייז יו םעד ךָאנ ןטנַארגימע

 ןגעו רעכיב (שארב "סנוח םעד יסייּפ לטָאמ; סמכילע-םולש טימ) ןבָאה

 געוו ןפיוא ןכַאמכרודַא טפרַאדעג ןבָאה ןדיי יד סָאװ ,געוו-רעדנַאװ ןרעטיב םעד

 ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא קינייו קיסעמסינטלעהרַאפ ,*דנַאל םענעדלָאג; םוצ

 ,עילַאװכ-עיצַארגימע רעד ךרוד "םייה רעטלַא; רעד ןופ ךורברעדנַאנופ םעד

 רעטרעדנוה ליפ ױזַא ןגיואווַאב ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריוויטָאמ ענעדיײשרַאפ יד ןגעוו

 רעד ױזַא יו ,החּפשמ רעייז ןופ ,לטעטש רעייז ןופ ןיגוצקעװַא ןדיי רעטנזיוט

 ,רעטכָאט ַא ,ןוז ַא ןסירעגסױרַא החּפשמ רעדעי טעמכ ןופ טָאה זָאכיסּפ-רעדנַאװ

 ןעגנורעדליש קיניײװ ןבָאה רימ ,ךעלטעטש עבלַאה טקידיײילעגסיוא לָאמ טּפָא טָאה

 טלעטשעגרָאפ ןעמַאזוצ ךיז טימ ןבָאה סָאװ ,סעּפורג ,ןּפיט ענעדיײשרַאפ יד ןגעוו

 ,עילַאװכ-עיצַארגימע עשידיי יד

 ַא טליפרַאפ ןעגנולייצרעד עצרוק ןצניינ טימ לכיב ןיילק סטַאּפ בקעי

 עקיברַאפליפ ,עגנַאל ַא סױרַא זדנוא רַאפ ןטרָאד טריפ רע .זיולב ןקיטכיוו

 ,עקירעמַא ןייק ןפױלטנַא סָאװ ,הלכ"ןתח עגנוי יד ןַארַאפ .ןּפיט ןופ עירעלַאג

 טפיוקרַאפ סָאװ ,הכאלמ-לעב רעד ןַארַאפ .ןיוש טרעגנַאװש לדיימ סָאד לייוו

 תואצוה-עזייר ףיוא ןבָאה ידכ ,םילטלטמ-בוטש יד ,גייצקרעוו עשרעלָאטס יד

 סיוא ךָאנ םיא ןלעפ סע לייוו ,לטנַאמ םעד ןפיוקרַאפ ךָאנ רע זומ עשרַאװ ןיא ןוא

 רעמ זיא סע ןעמעוו רַאפ ,ןדיי עשיפרָאד ךיז ןעיצ סע ,לבור ריפ עטצעל יד

 ףרַאד ןוז ןייא לייו ,תוחּפשמ ךיז ןכערבעצ סע .ףרָאד ןיא הנויח ןייק ָאטינ

 ,ּפָא יז טערט .תילכת ןייק ָאד זיא'ס ,לרעב; :זיב ,ןרעדנַא ןטימ ןרירוקנָאק

 ,סעזובָאל געוו ןיא ךיז ןזָאל סע ,"עקירעמַא ןייק ...רעדירב עניימ וצ וצניהַא רָאפ

 ןזָאל ןוא רקפה ףיוא רעדניק טימ בייוו ַא רעביא ןזָאל ,ןשטנעמ-טלעוורעטנוא

 ערעייז טימ ,תושורג יד ,תונוגע יד ךָאנ ייז ןגלָאפ סע ןוא ,ןרעה טינ ךיז ןופ

 טיילעגנוי עלעדייא ."רענעמ ענעדנואוושרַאפ , ערעייז ןכוז ןרָאפ סָאװ ,רעדניק
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 טיוט עשירעביירש עטשרע יד

 "ןטנַאװַא ; תושפנ עּפמעט טימ עילַאװכ-עיצַארגימע רעד ןיא ףיונוצ ךיז ןשימ

 עטַאהעג-הנותח ןיוש ערעייז וצ ןרָאפ ךעלדיימ ,סעקינחלצוי-אל טימ -- ןטסיר

 טייטש סָאװ ,בייוו יד לייוו ,ןרָאפקעװַא ןזומ ,סרענרעל ,ןדיי עמורפ ,סרעטסעווש

 ךיז טקידייל זיולק יד זַא ןוא .הנויח ןייק ןבעג טינ ךיוא ןיוש ןעק ,םָארק ןיא

 | ,געוו ןיא בר רעד ךיוא ךיז טזָאל --- סיוא

 ַא ןופ ןסיוטשעג ןרעוו ייז ןופ לייט .טנגוי יד ,ערעדנַא ךיוא רעבָא ןַארַאפ

 -ָאלסגנונעפָאה רעד ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז ןכוז ערעדנַא ,ןעגנונעפָאה ןופ ,םולח

 ,טיונ יד יו רעגרע ךָאנ זיא סָאװ ,טייקיז

 קידנענעייל ,טליפ ןעמ .עטכַארטעגסיױא ןייק טינ ןענייז ןּפיט עלַא יד טָא

 ,טסעומשעג ייז טימ טָאה ,ןעזעג ןיילַא ייז טָאה טַאּפ בקעי זַא ,ןעגנולייצרעד יד

 טזָאלעג ךיז ןוא ףייפ םעד ןבעגעג טָאה ןַאב יד ןעוו ,לַאזקָאװ םייב ןענַאטשעג זיא
 גנורעדליש עכעלרע ,עיירטעג ַא ןבעגעג רע טָאה ךוב ןייז ןיא ,קעװַא טייוו-טייוו

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעמוקעגרָאפ תמאב זיא סע סָאװ םעד ןופ

 :גנורעדליש עשיטסירעטקַארַאכ ןייא זיולב ןעגנערב ןלעװ רימ
 טעז ד"מהיב ןיא .לטעטש ןיא ןרעוו טסוּפ ןביוהעגנָא טָאה סע;

 ,'טעטש' עטסוּפ חרזמ ןפיוא וליּפַא ,רעקידייל זיא'ס זַא ךיז

 -קירוצ טינ רעמ ףיוא ןרָאפעגסױרַא ןיוש ןענייז תוחּפשמ עצנַאג
 טײרדעגמורַא ךיז טָאה ,ןוז סדוד-לאומש 'ר ,סבר םעד וליפַא .ןעמוק
 -- ףוס םוצ ןוא לימ םייב ךָאנרעד ,ץלָאה יד ייב רעירפ

 .קעװַא ךיוא

 -- טגָאזעג ,בר רעד ,עטַאט ןייז םיא טָאה --- טניימעג סָאד טשינ --

 טייהרעטנוזעג רָאפ ...יױזַא ךָאד רעטשרעבייא רעד ליוו אמתסמ רָאנ
 טינ ךיז ייז ...רעדניק ןוא בייוו רַאפ הסנרּפ ןקישוצ ריד רע לָאז ןוא

 .י.רעצמ

 רעד ָאטשינ .בוטש ןיא בר םייב ןרָאװעג זיא קיטעמוא ןוא ..,

 -רַאפ ףיוא ןתח ןייק ָאטשינ ,רַאװָאמַאס רעקיטכַאנ-וצ-תבש רעמערַאװ
 ,טסַאג וצ חרוא ןייק ,רעה

 רעדניק ענייז ןופ טדער ,עשָאי 'ר רעטלַא רעד ןיירַא טמוק ...,
 טימ סױרַא ךיז טּפַאכ בר רעד ןוא ,ןטרָאד ןענייז סָאװ ,ךעלקינייא ןוא
 .ןוז םענעגייא ןייז ןגעוו טרָאװ ַא

 -- סנדָאל ןוא סרעטצנעפ יד טכַאמעגוצ ךיג ןרעוו טכַאנייב ןוא ..,
 זיב .בוטש ןיא עדייז ַא יצ עבָאב עטלַא ןַא רעדָא ןיילַא ןענייז רעבייוו
 סױרַא ךיז טּפַאכ'ס ןוא רעייפ רעד בר םייב ךָאנ טנערב ףלעווצ ךָאנ
 ;לסעג-לוש רעטצניפ רעד ףיוא

 ...רזעילא יברב השעמ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןפיוא סױרַא רע טמוק ,רעטלַא ןַא ,רעקירעדינ ַא ,ךָאנרעד ןוא
 "לטעטש רעטצניפ ןוא טסוּפ ןייז ןיא ןירַא טקוק ןוא לקירב

 יבגל סיורָאפ טירש רעקידנטיײדַאב ַא *ַאקירעמַא ןייק, זיא שירעלטסניק

 "הרמ יד ןופ טיײרפַאב ךיז טָאה רבחמ רעד ."ןעגנולהעצרע; לכיב ןטשרע םעד

 ןױוש טליפ ןעמ .ןרָאי עקידרעירפ יד ןופ ןעגנומיטש-גנַאגרעטנוא עקידהרוחש

 ערעטלע ,ערעדנַא ,ליטס ןיא ייס ,טלַאהניא ןיא ייס ,ךָאנ טגלָאפ רע זַא ,טינ רעמ

 ,עניילק ףיוא טּפַאכ רע .טפרַאשרַאפ זיא שוח:עיצַאװרעסבָא ןייז .סרעביירש

 "עג ןיא ןעק רע .דליב טלוב ַא ךיילג ןביג סָאװ ,ןלַאטעד עשיטסירעטקַארַאכ

 "גָאלַאיד יירד-ייווצ ןיא .ןשטנעמ ַא ןופ עטכישעג-סנבעל ַא ןבעג תורוש עטסערּפ

 ףיוא ייז ןבעל דייר ערעייז ןיא ןוא ןּפיט ענעדיישרַאפ רע טריטנָארפנָאק תורוש

 רעקיניוו גנומיטש יד ,רעקיברַאפליפ זיא ךַארּפש יד ,ןגיוא ערעזדנוא רַאפ

 .ןָאטָאנָאמ

 טסירטעלעב רעגנוי רעקידנרעוו-ףייר רעד ןעוו ,טייצ רעבלעז רעד ןיא רעבָא

 ןטכַאמ-טלעוו יד ןבָאה ,דָאלפוש ןייז ןיא ןעגנולייצרעד-ןטנַארגימע טלמַאזעג טָאה

 רעצנַאג רעד ןיא שינערעקרעביא ןַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג טיירגעג
 "עג לַאקידַאר ךיוא ןבָאה ייז .טלעו רעשידיי רעד ןיא לעיצעּפס ןוא ,טלעוו

 ,ןעגנוטכיר עיינ ןיא טַאּפ בקעי ןופ ןטייקיטעט יד ןוא ןסערעטניא יד טעדנעוו

 טַאּפ-דימש הקבר 8

 ןבעל ןכעלנעזרעּפ ןיא גנורעדנע עקיטכיוװ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא וניבל-וניב

 ,טַאּפ בקעי ןופ

 ןוא שיסור ןופ "ןירערעלק רעטשרע ןייז טימ הנותח רֹע טָאה 1910 ףוס

 ,לזיירק ןשי- ,ס.ס ןטשרע ןייז ףיוא טנעקַאב ךיז טָאה רע רעכלעוו טימ ,לוח ידומיל

 ,החּפשמ רעשירחוס רעכעלגעמרַאפ ַא ןופ רעטכָאט ַא ןעוועג זיא דימש הקבר

 ןוא טפעשעג ַא טַאהעג טָאה ,דימש השמ 'ר דיסח רענילָאטס רעד ,רעטָאפ ריא

 ןסיורג ןופ רעטרע ענעדיישרַאפ ןופ טגעלפ רע .טָאטש ןטימ ןיא *דַאלקס;, ַא

 ןיא ןרעוו טצונרַאפ ןגעלפ סָאװ ,סעטַאמש טימ סענָאגַאװ ןעגנערבּפָארַא דנַאלסור

 ,רחסמ ןיא ןפלעהסיורַא טגעלפ לחר יורפ ןייז .ןעיירעבעוו רעקָאטסילַאיב יד

 טּפַאכרַאפ לענש רעייז זיא יז ,ןסרוק עשיסור ףיוא טנרעלעג ךיז טָאה הקבר

 קעװַא זיא יז .עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעקידנגייטשפיוא רעד ךרוד ןרָאװעג
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 ט ַא פ -די מש ה ק בר

 ךיז יז טָאה רעטעּפש ."עקרעלוּפש; ַא יװ קירבַאפ-ליטסקעט ַא ןיא ןטעברַא

 ,טַאטשרַאװרעדיינש ַא ןיא טעברַאעג ןוא יירעדיינש טנרעלעגסיוא

 רעירפ טייצ עצרוק ַא לזיירק-,ס.ס ןטשרע ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא יז

 ןיא טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו .טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג זיא יז ,טַאּפ יו

 (טַאּפ יװ טקנוּפ) יז זיא ,,ס.ס רעד ןופ ץנערעפנָאק-ןָאיַאר ַא טריטסערַא 7

 | ,עמרוט רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןסעזעג טייצ עסיוועג ַא

 ,ןביולג ריא ןיא טיײקינילדָארג ןוא טייקלופ ןעוועג זיא ךירטש:טּפױה ריא

 טימ טָאה יז ,עקטסילַאיצָאס "עמורפ; ַא טרָאװ ןופ ןיז ןטסלופ ןיא ןעוועג זיא יז

 רעשילַארָאמ רעד ןיא רעמ ךָאנ ןוא עיידיא רעד ןיא טביילגעג המשנ רעצנַאג ריא

 ,תוחוכ עלַא טימ גנוגעװַאב רעד טנידעג טָאה יז ןוא ,םזילַאיצָאס ןופ עיציזָאּפ

 ןייז םייקמ .אטח רעטסגרע רעד ןעוװעג ריא ייב זיא ןּפיצנירּפ ןופ ןטערטּפָא

 -סנבעל רעכעלגעמ רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא ,טקידערּפ ןעמ סָאװ ,סָאד

 ,טוט יז טעברַא ןַא רַאפ סָאװ דיישרעטנוא ןייק ןעוועג טינ זיא ריא רַאפ ,געוז

 זיא גנוגעװַאב רעד רַאפ טסניד עכעלגעט-גָאט *עשיאַאזָארּפ, ,עטסָארּפ ,עניילק

 ,ןטייקיטעט ענעביוהרעד ,עקידבוט-םוי יד יװ ,קיטכיוו ױזַא טקנוּפ ןעוועג ריא רַאפ

 ענייז ןופ טַאּפ בקעי ןופ ןירעטײלגַאב-סנבעל עיירטעג יד ןעוועג זיא יז

 ענעגייא עריא ףיוא ןענַאטשעג ןבעל ץנַאג ַא רעבָא זיא יז .טירש-גייטשפיוא עטשרע

 ןשידנוב ןופ דילגטימ ַא ןעוועג טַאּפ זיא ,לשמל ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ,סיפ

 ,(?רעסנייא; ענעפורעג ױזַא יד) גנוטכיר-טייהרעמ רעד ןופ רעייטשרָאפ ַא יו ק"צ

 גנוטכיר-טייהרעדנימ רעקניל רעמ רעד וצ טרעהעג ןרָאי עלַא טָאה טַאּפ הקבר

 ."רעייווצ/ יד)

 -טפירש סטַאּפ ןופ "טפוש; רעפרַאש ןוא רעמַאזקרעמפיוא ןַא ןעוועג זיא יז

 רַאפ סע רע טגעלפ ,ןביײרשנָא סעּפע טגעלפ רע ןעוו ,טייקיטעט רעשירעלעטש

 רעד טגעלפ ,"המכסה, ריא ןבעגסיורַא טגעלפ יז ןעוו טשרע .ןענעיילרָאפ ריא

 .קורד םוצ ןרעוו ןבעגעגּפָא לקיטרַא

 ןוא עינָאמרַאה ַא טשרעהעג טָאה ןבעל ץנַאג ןייז : קידלזמ ןעוועג זיא טַאּפ

 רעפסָאמטַא-םייה ןייז ןוא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןשיווצ טעטיאוניטנָאק

 סרעוט-ללכ עשידיי ייב גנוניישרעד עטפָא ַאזַא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,ךַאז ַא --

 ,סרעביירש עשידיי ןוא

 ,רעבָא .וטפיוא רעכעלנעזרעּפ רעסיורג ַא רענייז ָאד םעד ןיא זיא יאדווַא

 טינ .טַאּפ הקבר ןופ טסנידרַאפ רעד סָאד זיא -- סָאמ רערעסערג ַא ןיא אמתסמ

 רעד ואוו ,*עגַארפ"ןכַארּפש עטנַאקַאב-קירעיורט יד החּפשמ רעד ןיא ןעוועג

 "דיר יד תעב -- שידיי ץוחייּפלכ טקידערּפ ןוא שידיי ףיוא קיטעט זיא ןַאמ

6 



 רוז ןייז ןוא טַאֿפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד זיא ,ןגיוצרעד ןרעו רעדניק יד רעכלעוו ןיא ךַארּפש יד ,בוטש ןיא ךַארּפש

 עשידנוב עקיטכיוו ליפ ןופ ןעמייה יד ןיא גנוניישרעד עטּפָא ןַא) ךַארּפש-דנַאל

 יד ןעוװעג ןענייז ,רוטַארעטיל עשידיי ,שידיי .(...סרעוט עשידנוב-טינ ןוא

 טינ ךיז טָאה םזילַאיצָאס רעד .בוטש-טַאּפ רעד ןופ רעפסָאמטַא עכעלריטַאנ

 "ריטַאנ ַא ףיוא ןענייז רעדניק יד ןוא הריד רעד ןופ ריט רעד ייב טלעטשענּפָא

 -לעוו וצ ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעבלעז רעד ןיא ןסקַאװעגנײרַא ןפוא ןכעל

 ,טרעהעג ןבָאה ןרעטלע יד רעכ

 הקבר זיא ,גנוגעווַאב-לוש רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא זיא טַאּפ בקעי ןעוו

 ןענייז רעדניק יד ןעוו ,רעטעּפש ,גנוגעװַאב-לוש רעד ןופ לייט ַא ןרָאװעג טַאּפ

 גרָאז רעד ןופ לייט ַא ןופ ןעיײרפַאב טנעקעג ךיז טָאה יז ןוא ןסקַאװעגרעטנוא

 -שטיװעלַאכימ רעד ןיא טנרעלעג ןוא ןירערעל ַא ןרָאװעג יז זיא ,םייה רעד ןופ

 רימ יוװ ,זיא טַאּפ ןעוו ,1929 ןיא גירק ןופ ךורבסיוא םוצ זיב עשרַאװ ןיא לוש

 םעד ןופ גנוריפנָא-טּפױה רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג ,ןעז רעטעּפש ןלעוו

 יורפ ןייז זיא -- ?ףיקס; -- *דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס, ןשידנוב

 רעװעשרַאװ םעד ןופ דילגטימ ַא ,סנירעריפ-זיירק עטסקיטעט יד ןופ ענייא ןעוועג

 ,טעטימָאק-*ףיקס;

 ,ןעגנורעייפ-רעטעברַא ףיוא ,םיבוט-םוי-לוש ףיוא ,סעיצַארטסנָאמעד ףיוא

 -ָאפ רעד ןיא לָאמ טפָא ,טַאּפ בקעי .החּפשמ עצנַאג יד טקילײטַאב ךיז טָאה

 ערעייז ףיוא --- רעדניק יד ,יורפ ןייז :ענובירט רעד ףיוא רעדָא ייר רעטשרעד

 ,עסַאמ-ףמַאק רעסיורג רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ערעייז טימ ,רעצעלּפ

 רוקמ ַא ןעוועג רעכיז זיא החּפשמ רעד ןיא "טייקינייא עשינַאגרָאק יד טָא

 רעיירטעג רעד טמוק רַאפרעד טידערק ןסיורג ַא רָאג ןוא ,ןטַאּפ רַאפ טײקרַאטש ןופ

 -- ןירעפמעק רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעיירטעג ,רענייר ןוא רעטומ ןוא יורפ

 ,טַאּפ הקבר

3 
 ,ך"נת ןופ ןעמענ ןבעגעג טַאּפ טָאה עדייב .רעדניק ייווצ טַאהעג ןבָאה ייז

 ,תורוש יד ןופ רעביירש רעד --- לאונמע ןוז רעד ןריובעג טרעוװ 1912 ןיא

 .ימענ רעטכָאט יד -- רעטעּפש רָאי ריפ טימ

 -- תלשממ רעיינ ַא רעטנוא קָאטסילַאיב ןיוש זיא ,1916 ןיא ,ןַאד רעבָא

 טלעװ עשידיי יד .טולב ןיא ךיז טקנירט טלעװ יד .ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןופ

 ,עיצַאוטיס רעטרעדנעעג ןיטולחל ַא ןיא זיא

 ,בייהנָא ןסיורג םעיינ ןופ טייצ יד זיא סע
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 ןינּב רעד

 ץיצַאּפוקָא רעשטייד רעטנוא 9

 ךעלנייּפ ךיילג קָאטסילַאיב טָאה ,ןכָארבעגסױא זיא המחלמ יד רָאנ יוװ

 סָאװ ,עירטסודניא-ליטסקעט רעקָאטסילַאיב יד .עגַאל עטרעדנעעג יד טליפרעד

 -יבָאמ-יײמרַא ,ןטילעג רעווש טָאה ,קרַאמ ןשיסור ןסיורג ןרַאפ טעברַאעג טָאה

 עשטייד ,טנגוי רעשידיי רעד ןופ ןלייט עסיורג ןסירעגקעװַא טָאה עיצַאזיל

 עליויצ ןעװעג ןענייז סע .סעבמָאב ןפרַאוװּפָארַא ןגעלפ ןענַאלּפָארעַא-סגירק

 .תונברק

 רעטנזיוט טימ ןענָאלַאשע יד ןרָאפכרודַא ןגעלפ לַאזקָאװ רעקָאטסילַאיב ןכרוד

 .ןצניװָארּפ-ץענערג יד ןופ ןבירטרַאפ טָאה שוריג רעשירַאצ רעד עכלעוו ,ןדיי

 עכעלטפַאשלעזעג עלַא טריזיליבָאמ טָאה עזָאלמייה יד תבוטל טעברַא-ףליה יד

 -ףיט ןייק ןענָאלַאשע יד טײלגַאב ןבָאה םינקסע רעקָאטסילַאיב ליפ ,תוחוכ

 ,סָאבעלַאב רענעזעוועג סטַאּפ ,שטיװָאנַאזַאכ ר"ד ןעוועג זיא ייז ןשיווצ ,דנַאלסור

 ,(* סופיט ןופ ןברָאטשעג רעטזָאלרָאװרַאפ ַא ןטרָאד רעטעּפש זיא סָאװ

 ןסיורג ןיא ןעיצקירוצ ןעמונעג ךיז ײמרַא עשיסור יד טָאה 1915 רעמוז ןיא

 ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא ליפ ,לייאעג

 ןויטַארטסינימדַא םעד ,ןענישַאמ יד ןריאוקַאװע ןעמונעג ןבָאה ,קרַאמ ןשיסור

 ,רעטעברַא לייט ַא ךיוא לָאמ טפָא ,לַאנָאסרעּפ

 "עג זיא ,סעטיכַאר ןמלז ,עוואלס רעטסעוװש רעטסטלע סטַאּפ ןופ ןַאמ רעד

 ,רע זיא ,טריאוקַאװע ךיז טָאה סָאװ ,קירבַאפ-עטַאװ ַא ןופ רעינישזניא ןַא ןעוו

 ךיוא זיא ייז טימ .ןרָאפעגטימ ,גניליווצ ןקירָאי-ןייא רעייז ןוא יורפ ןייז טימ

 .ענייש רעטסעווש עטייווצ יד ןרָאפעגטימ

 ךיז טָאה ןַאב יד .חרזמ ףיוא טזָאלעג ךיז ןבָאה החּפשמ ןייז טימ טַאּפ ךיוא

 טשימעגניײרַא ךיז טָאה ָאד ,ןייטש ןבילבעג זיא ןוא שטיוָאנַארַאב זיב טּפעלשרעד

 ַאזַא טײלגַאב טָאה ןײלַא טַאּפ זַא ,ןעגנירד ןעמ ןעק טַאּפ .' ןופ לקיטרַא ןייא ןופ (*
 יעינרעבוג רעװָאבמַאט רעד זיב שזַא עזָאלמייה עשידיי ןופ ןָאלַאשע
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 -ַארַאב ןפיוא זיא רע .תורוש יד ןופ רעביירש רעד ,ןוז רעקירָאי-ייװצ רעייז

 ,קירוצ ףיוא ןרעקמוא ךיז ןסָאלשַאב טָאה טַאּפ .ןרָאװעג קנַארק לַאזקָאװ רעשטיוװָאנ

 ,קָאטסילַאיב ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה דלַאב

 ,געט ערעווש טבעלעגרעביא גנורעקלעפַאב עשידיי יד טָאה רעבָא רעירפ

 עשיסור יד ןלעװ ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ ןלעװ ייז רעדייא זַא ,טרַאװרעד טָאה ןעמ|

 ,סטוג"ןוא-בָאה עשידיי סָאד ןריבַארעצ ןוא םָארגָאּפ ַא ןכַאמ ןעגנוליײטּפָא-ײמרַא

 ,טנָארפ-חרזמ ןצנַאג ןפיוא גנוניישרעד עכעלגעט-גָאט ַא ןעוועג ןענייז ןכַאז עכלעזַא

 סע טביײרשַאב טַאּפ יוו) רַאפרעד ןעוועג סע זיא ,ןעשעג טינ זיא סָאד ביוא

 םעד ןבעגעג ןבָאה םיטָאבעלַאב עשידיי יד סָאװ ,("רתסא ןירערעל; ןייז ןיא יונעג

 -צילָאּפ םעד ןוא לבור טנזיוט סקעז *ןײרַא די ןיא; ווװָאלרָא לַארענעג-ןקַאזָאק

 !ליטש ןייז לָאז :לבור טנזיוט ריפ -- רעטסיימ

 טָאה גנורעקלעפַאב עשידיי יד סָאװ רעדנואוו ןייק טינ רעבירעד זיא סע

 ןרָאװעג רוטּפ ךָאד ןעמ זיא לכ-םדוק .גנונעפָאה טימ טכַאמ עיינ יד טרַאװרעד

 ! סעקישטשמָארגָאּפ עשירַאצ יד ןופ

 ןגיילוצפיורַא ןעוועג רעבָא זיא טכַאמ-ןטנַאּפוקָא רעד ןופ טקַא רעטשרע רעד

 טזומעג שיטקַאפ טָאה סע עכלעוו ,טָאטש רעד ףיוא עיצובירטנָאק ערעווש רעייז ַא

 ,גנורעקלעפַאב עשידיי יד ךעלסילשסיוא טעמכ ןגָארטסױא

 ןירערעלא רעד ןיא ןבירשַאב ,םיטרּפ טימ ,קידעבעל טַאּפ טָאה ץלַא סָאד

 ,ךוקמ ןקיזָאד םעד וצ רענעייל ןטריסערעטניארַאפ םעד ּפָא ןקיש רימ ןוא "רתסא

 רָאג ךיוא זדנוא טביולרעד גנוביירשַאב עקיטײזלַא ,עכעלטקניּפ רעייז סטַאּפ

 טיױנ רעד ףיוא ,עפָארטסַאטַאק רעשימָאנָאקע רעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רוציקב

 טָאה עיצַאּפוקָא עשטייד יד סָאװ ,רעגנוה ןכעלקערש ןפיוא ךָאנרעד דלַאב ןוא

 ןסיורג ַא ןופ ןדייל-רעגנוה יד ןופ דליב רָאלק ַא ןבָאה ליוו ןעמ ביוא ,טכארבעג

 ַא "רתסא ןירערעלא יד זיא -- גירק-טלעוו ןטשרע םעד תעב בושי ןשידיי

 ,טנעמוקָאד רעשירָאטסיה רעקיטכיוו

 זיא ןוא -- קרַאמ ןשיסור ריא ןריולרַאפ טָאה עירטסודניא-ליטסקעט יד

 עקיטכענ יד .סיורג רעיוהעגמוא ןעוועג זיא טײקיזָאלסטעברַא יד .ןייטש ןבילבעג

 ןבָאה םירעיוּפ יד .םידרוי ןרָאװעג לָאמ ַא טימ ןענייז םירחוס עשידיי עסיורג

 טימ ןבילבעג ןענייז סרעמערק עשידיי יד ןוא זייּפש ןעגנערב וצ טרעהעגפיוא

 ,סעצילָאּפ עקידייל

 רעד ףיוא קַאז ַא ןעמענ טגעלפ ןעמ ."לקעז ןופ טייצ יד; ןעוועג זיא'ס

 טלעג רעווש רַאפ ןוא םינונחת טימ טרָאד ןוא ףרָאד ןיא ןייגקעװַא ןוא עציילּפ

891 



 עיצַאּפוקַָא רעשטייד רעטנוא

 רַאפ ,עווקורב ,סעקירוב ,ןרעמ ,לעמ ,לפָאטרַאק ,עשַאק טנופ רָאּפ ַא ןפיוקנייא

 ,החּפשמ רעקידנרעגנוה רעד

 עשירעטילימ ."ןעטָאברעפ; ןעוועג ,רזג ןשטייד ןטיול ,זיא סָאד ךיוא רעבָא

 סָאד ןעמענוצ ,*סעקינשזַאטָאבַאסע עשידיי יד ןלעטשּפָא ןגעלפ סנטסָאּפ-ךַאװ

 -- ץורית ַא סעּפע רעטנוא -- לָאמ טפָא ,הסיפת ןיא ןרַאּפשרַאפ ,זייּפש לסיב

 ןעמ זיא ןעיורפ וצ .ּפעלק טימ ןעמוקעגּפָא ןעמ זיא לַאפ ןטסעב ןיא ,ןסישרעד

 ַא רקיע רעד ןעוועג *ףרָאד ןיא ןייג; סָאד זיא -- לַאטורב רעקינייװ ןעוועג

 | | ,ןינע רעשרעבייוו
 טַאהעג טָאה יז ואוו ,רעפרעד יד ןיא טזָאלעג ךיוא ךיז לזייר-עשַאמ טָאה

 טינ ,המיא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא העיסנ עדעי .עטנַאקַאב עשייוג עקילָאמַא

 .עטבױרַאב ַא ,ענעגָאלשעצ ַא ןעמוקקירוצ יז טגעלפ לָאמ ןייא

 ןקַאה םייב ,טעברַא-גנַאװצ וצ ןדיי ןּפעלשרַאפ ןעמונעג ןעמ טָאה דלַאב

 ןופ בייהנָא ןיא טלייצרעד ןבָאה רימ יװ .רעדלעוו רעשזעווָאלַאיב יד ןיא ץלָאה

 -עּפש יד וצ ליּפשרָאפ ַא ןעוועג *רעגַאל-סטעברַא; רעקיזָאד רעד זיא ,ךוב םעד

 "מוא ןטרָאד ןענייז ןדיי רעטרעדנוה .,ןרעגַאל-עיצַארטנעצנָאק עשטייד עקידרעט

 ,דרָאמטסבלעז וצ ןרָאװעג ןבירטעג ןענייז רעקילדנעצ ,ןעמוקעג

 קיניזומ ןייז ןסײרסױרַא סָאד ,שזעװָאלַאיב ןייק עזייר סרעכעלב םעד עקסָאנ

 טצירקעגנייא ףיט ,עטכישעג-ליורג ַא ןבילבעג זיא לגענ עשטייד יד ןופ לשרעה

 | .ןורכז-החּפשמ ןיא

 ןוא זייּפש עטרינָאיצַאר ןופ ,"סענָאב; ןופ טייצ יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ."עיצַאלוקעּפש; ןופ ןוא ןטקודָארּפ-ץַאזרע ,טיורב-ץַאזרע ןופ ,תורוחס

 לזמ ןייז ןװאורּפ טזומעג טָאה טַאּפ בקעי ןליפַא ?רעמ ריא טפרַאד סָאװ

 טגיילרעד, לענש רע טָאה ,טלייצרעד לשרעה רעדורב ןייז יו רעבָא ."רחוס; סלַא

 ;לּפע טימ טלדנַאהעג רע טָאה לָאמ ןייא .םירחסמ-טגירק יד טָא וצ *ּפָאק ןייז

 ףוס-לכ-ףוס .זעק"רעצייווש ןופ טרָאּפסנַארט ַא ןגָארקעג רע טָאה לָאמ טייווצ ַא

 ,דַאלָאקָאש טימ סנטסַאק ואוו-ץעגרע ןופ טכַארבעג ןוא ןטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה

 ....ףייז ןופ םעט ַא טַאהעג ייז ןבָאה ,טכוזרַאפ ייז טָאה ןעמ זַא רעבָא

 ...ערעיראק עשירחוס סטַאּפ בקעי טקידנערַאפ ךיז טָאה םעד טימ

 עלַא ףיוא טקוקעג טינ .רערעווש ןוא רערעווש ץלַא ןרָאװעג זיא טייצ יד

 ןענייז ,סעיצקַא גנוזױלטנַא ןוא ןטפירשרָאפ עשירַאטינַאס עגנערטש עשטייד

 -עדיּפע ,תופגמ יד -- גירק ןופ רעטײלגַאב עלענָאיצידַארט יד ןעמוקעגנָא טרָאפ

 -לעפַאב רעד ןופ רעקיטש עקידעבעל ןסייר ןעמונעג ןבָאה ןוא ןטייקנַארק עשימ

 -כעלקנערק יד ייס ,טייקכעלברעטש יד ייס ןעוועג זיא סיורג סרעדנוזַאב .גנורעק
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 ךָאנ ןעמוקעגוצ החּפשמ-טַאּפ רעד ןיא זיא 1916 ןיא ןעוו ,רעדניק יד ייב טייק

 "רדסכ ,ךַאװש א ןעועג ךיוא סע זיא -- (עמע) ימענ רעטכָאט יד -- דניק ַא

 ,דניק קידנעקנערק

 ַא ןעוועג עקַאט זיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ בצמ רעשימָאנָאקע רעד

 -לעזעג ןשידיי ןפיוא ןעזעגסיוא רעבָא סע טָאה שרעדנַא ץנַאג ,רעטלפייווצרַאפ

 ,טיבעג ןכעלטפַאש

 טינ ןבָאה ייז רעבָא .לַאטורב ןוא גנערטש ןעוועג עקַאט ןענייז ןשטייד יד

 רעצנַאג רעד וצ ןעוועג ייז ןענייז ױזַא --- ןדיי רַאפ םַאנסיױא ןייק טכַאמעג

 רערעקירעדינ ַא ןופ רעגריב ןייז וצ טרעהעגפיוא ןבָאה ןדיי ,גנורעקלעפַאב

 ױזַא ןעועג ךָאד זיא סָאװ ,ןעמָארנָאּפ ןופ רַאפעג עקידנעטש יד .עירָאגעטַאק

 רעשירַאצ רעד רעטנוא דיי רעקָאטסילַאיב ןדעי ןופ קנַאדעג ןיא ףרַאש-שיגַארט

 ,ןדנואוושרַאפ זיא ,טפַאשרעה

 יד ןבָאה ןטערקעד-עיצַאּפוקָא עשירעטילימ ןופ עזַאפ רעטשרע רעד ךָאנ

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןפיוא ןטָאברַאפ עשירַאצ יד ןעמונעגּפָארַא ןשטייד

 ,טריזילַארַאּפ טינ טָאה טיונ עכעלרעדיוש יד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה ןַאד ןוא

 סָאװ ,סעיגרענע-סקלָאפ עטנַאעג-טינ ,עקיזיר טקעוװעגפיוא -- טרעקרַאפ רָאנ

 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי סָאד ןעלקיװטנַא וצ ףיוא ןרָאװעג טריזיליבָאמ ןענייז

 ןיא עיצַאּפוקֶָא רעשטייד רעד רעטנוא רָאי רָאּפ יד ןיא .ןבעל עלערוטלוק ןוא

 לענש טָאה סָאװ ,גנואוושפיוא רערענָאיצולָאװער שממ ,רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ

 .סַאג רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןעזסיוא םעד טרעדנעעג

 ,ןעמוקעגנָא זיא סנַאסענער ןשידיי ןכעלטלעוו םעד ןופ טייצ-ילבפיוא יד

 רעשירעטילימ רעשטייד רעגנערטש רעד רעטנוא ,1917 ןיא קידנביירש

 עשטייד יד ןביול ןוא ןייז םזגמ קרַאטש טזומעג רעכיז ןַאלּפַאק חסּפ טָאה ,רוזנעצ

 רעד ןופ גנומיטש יד ּפָא דייר ענייז ןופ םצע רעד טלגיּפש רעכיז רעבָא ,טכַאמ

 : : גנורעקלעפַאב רעשידיי

 -ַאיב ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,געט עטשרע יד ןיא;
 -מוא ןַא טריּפשרעד גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב ךיז טָאה ,קָאטסיל
 ןיא זיא סָאװ ,עגַארפיזייּפש יד ,תמא .גנומיטש ענעביוהרעד-ךעלנייוועג
 יד טיול ,טפרַאשרַאפ ױזַא ןעוװעג ןכָאװ עשיסור עכעלטע עטצעל יד
 ...ןרָאװעג טרעפטנערַאפ טינ ןשטייד יד ךרוד זיא ,תוגשה עשטייד
 .ןרָאװעג טבעלעגפיוא קָאטסילַאיב עשידיי יד זיא קיטסייג רעבָא

 ןרָאװעג ןעמונרַאפ טינ טלָאװ טָאטש יד יו ױזַא טכודעג ךיז טָאה סע
 "צולּפ ןזיילוצסיוא לאוג ַא ןעמוקענּפָארַא טלָאװ סע יו רָאנ ,אנוש ַא ךרוד
 "יסור רעד ןדנואוושרַאפ .ךָאי ןקידנקירד ןקירָאי-גנַאל ןופ ןדיי יד גנול
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 ןייז טימ ,םינּפ ןטזגורבעגנָא ןייז טימ ,עקיײגַאנ ןייז טימ קַאזָאק רעש
 -סיוא ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי וצ טייקילעזטנייפ לָאמטּפָא ,טייקטדמערפעגּפָא

 תובנג ןוא ןלַאפנָא עשיזיפ ןיא ,סעניאַארקָא יד ןיא סרעדנוזַאב ,טקירדעג
 -לָאס ןשטייד םעד ןעזרעד ןעמ טָאה םיא טָאטשנָא ןוא ,ןעגנוריבַאר טימ
 טעמכ ,טפַאשרבח ןייז טימ ,םינּפ ןקידוונח ,ןשיטַאבעלַאב ןייז טימ ,טַאד
 ןעגנוטייצ טסיזמוא טלייטעג טָאה רעכלעוו ,ןדיי םוצ טייקכעלרעדירב

 -רָאג טָאה ןוא ןקרַאמ טימ ןטפעשעג יד ןיא ןטָאשעג טָאה ,סעקלוב טימ
 -ענעג רעקידנרידנַאמָאק רעשטייד רעד ,ןעלכיימש וצ טרעהעגפיוא טינ

 טָאה ,עװַארּפוא רעד ןיא עיצַאגעלעד עשידיי יד קידנעמענפיוא ,לַאר
 זַא ,גנוגייצרעביא ַאזַא טימ ןטעטילַאנָאיצַאנ ןופ טייקכיילג ןגעוו טדערעג
 ףיוא זיא םזירַאברַאב ןשיסור ןופ דחּפ רעד זַא ,טריּפשעג ךיז טָאה'ס
 עשירעטילימ ןזיװַאב ךיז ןבָאה טנעוו יד ףיוא .ןרָאװעג ןָאטעגּפָא גנַאל
 ןפורעגסױרַא ךיוא טָאה סע סָאװ ,שידיי ףיוא ךיוא טקורדעג ,ןטַאקַאלּפ
 רעיינ רעד וצ רעצרעה עשידיי יד ןיא טײקמערַאװ עכעלנייוועגמוא ןַא
 (* *,..עיצַארטסינימדַא

 רעד טליפעג טָאה סע סָאװ ,טכַארט ַא טיג ןעמ ןעוו ליורג ַא םורַא טּפַאכ סע

 רעד רעטנוא ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא ,רעטעּפש רָאי 25 טימ ןַאלּפַאק חסּפ ןקז

 ןופ סרענלעז עשטייד "עקידווענח עשיטַאבעלַאב; ענעי ןופ ןיז יד ןופ הלשממ
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 עטרעדנעעג יד ןצונסיוא ןעמונעג ךיילג טָאה טײקכעלטפַאשלעזעג עשידיי יד

 ,םעד ןגעוו סעיסוקסיד עשיטערָאעט עזָאלדנע עקידרעירפ יד ןופ ,ןעגנוגנידַאב

 ,עימָאנָאטױא עשידיי עטריזינרעדָאמ עקיטפנוקוצ יד ןעזסיוא ףרַאד סע ױזַא יו

 ,ןשינעפרעדַאב עקידנענערב יד ,טיונ יד .םישעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא ןעמ זיא

 ןתוכרטצה יד רַאפ סעיצוטיטסניא עיינ ןעיוב וצ דימו-ףכית ןעגנואווצעג ןבָאה

 ןריפניירַא ,ןריזילַאטיוװער ,רעטקַארַאכ םעד ןרעדנע וצ ,עסַאמ רעשידיי רעד ןופ

 ,עטלמישרַאפ ,עטלַא יד ןיא גנוריפנָא עשיטַארקָאמעד עיינ ַא ןוא גנַאגוצ םעיינ ַא

 רעשידיי ןופ ןעמרָאפ עשיטַארקָאמעד עיינ ןפַאש וצ ,ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ

 ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשלהק

 ןיא ןפלָאהעגוצ ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיי עקיטכיוו ענלצנייא ןבָאה יאדווַא

 חמצ ר"ד ,עשרַאוװ ןיא יקצולירּפ חנ ,ץרּפ .ל .י) סנַאסענער ןלענש-ץילב ןקיזָאד

 -יובפיוא עטפַאהרעביפ עקיזָאד יד רעבָא זיא ללכ-ךרדב .(ַאײא ענליוו ןיא דַאבַאש
 ךרוד טקיניײארַאפ ,ןשטנעמ ןופ ןויטקעלָאק ךרוד ןרָאװעג טריפעג טעברַא

 ,ןעיידיא עקידתופתושב

 ייד רעטשרע רעד ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטפַאשלעזעג ךרוד -- טניימ סָאד

 ,1917 -- "טפעהלמַאז רעקָאטסילַאיב , (*
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -בלַאה רעדָא לַאגעל ןטעברַא ןביוהעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ עשידיי יד ךרוד

 ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא -ףליה עטריזילַאגעל ערעייז ןופ ןעמענ רעטנוא ,לַאגעל

 ןעיײטרַאּפ עשידיי יד ןעוו ,טייצ ַא ןיא ןבירשעג ןרעוו רעטרעוװ עקיזָאד יד

 ןוא רעדילגטימ ערעייז ןופ לָאצ רעד ןיא ןּפמורשעגנייא ןענייז עקירעמַא ןיא

 -ַאװרעסנָאק ,םזיטַאמגָאד ןופ טשרעהַאב ןענייז ייז ןופ ליפ ,סולפנייא רעייז ןיא

 וצ טכייל טציא זיא סע .סיורָאפ ףיוא יװ קירוצ ףיוא רעמ ןקוק ייז ןוא םזיט

 ,"טיײקשיאייטרַאּפע ןופ "ךעלטעב-םודסא יד ןריקיטירק

 קירוצ ףיא קיטירק רעייז טימ ןעייג סרעביירש עקיזָאד יד ןעוו רעבָא

 טולָאסבַא ןַא ייז ןפַאש --- ןעײטרַאּפ עשידיי ןופ לָאר יד ללכב ןלייטרוארַאפ ןוא

 עשידיי יד !טרעקרַאפ טקנוּפ זיא דליב סָאד ,דליב טלּפירקרַאפ ןוא שלַאפ

 רעיינ רעד ןיא קלָאפ שידיי ןופ הכרב-לזמ עסיורג יד ןעוועג ןענייז ןעײטרַאּפ

 ןעוטפיוא עסיורג יד .ןבעל עשידיי סָאד טרעּפכורּפַאב קיטסייג ןבָאה ייז ,טייצ

 ןופ טַאטלוזער רעד סָאמ רעקידנרינימָאד ַא ןיא ןענייז סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 טציטשעג ,ןבױלגײטרַאּפ רעייז ךרוד טריריּפסניא ,ןשטנעמ:יײטרַאּפ ןופ טעברַא

 ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה ײטרַאּפ יד סָאװ ,חוכ ןוויטקעלָאק ןטריזינַאגרָא םעד ךרוד

 -עג ןשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ םעד ןיא תוחוכ ןופ טסולרַאפ רעכעלדיײמרַאפמוא רעד

 לומיטס ןכעלרעהפיואמוא םעד ךרוד ןרָאװעג טריסנעּפמָאק קיכַאפליפ זיא לגנַאר

 רעד ןכלעוו ,ןעוטפיוא עוויטקורטסנָאק רעמ וצ ,טעברַא רעשיגרענע רעמ וצ

 "רעביא םיא ןליוו רעד ןוא רענגעק ןשיאיידיא םעד טימ טסעמרַאפ רעקידרדסכ

 ,ךיז טימ טכַארבעג טָאה ,ןגייטשוצ

 ףיוא לעיצעּפס ,דיחי םעד ףיוא ײטרַאּפ רעד ןופ גנוקריווסיוא יד ךיוא ןוא

 ןַא רָאג ןעוועג זיא ,דיחי ןוויטקַא-ךעלטפַאשלעזעג ןוא ןשירעפעש-קיטסייג םעד

 ןענייז ךעלטעב-םודס ןייק .רָאפ סע ןלעטש סרעקיטירק עקיטציא יד יװ ,ערעדנַא

 "רעד טָאה ןעגנוריטַאש עשיאייטרַאּפ ןופ "ןגיובנגערא רעטיירב רעד .ןעוועג טינ

 םייה ַא ךיז רַאפ ןעניפעג וצ דיחי ןשיטסילַאודיווידניא-קרַאטש םעד וליּפַא טביול

 | .סעיצַאזינַאגרָא לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ

 ַא .קרַאטש ןעוועג זיא ןעײטרַאּפ יד ןופ טסייג רעשיטַארקָאמעד רעד

 ריא .טייהרעמ רעד ןפרַאװרעטנוא דנילב ךיז טזומעג טינ טָאה טייהרעדנימ

 סָאװ ,ןעגנולעטשנייא ענעגייא טימ ןשטנעמ .ןרָאװעג טריטקעּפסער זיא גנוניימ

 וצ ןטייקכעלגעמ עטיירב גונעג טַאהעג ןבָאה ?עינילק רעד ןופ ןכיײװּפָא ןגעלפ

 ,םענעפָא ןיא ןליּפשרַאפ וליפַא ןגעלפ ייז ביוא ןוא .גנוניימ רעייז רַאפ ןפמעק

 -געּפמָאק קיכַאפטנזיױט טייקנדירפוצמוא רעייז זיא -- טכעפעג ןשיאיידיא ןשרבח

 רעד סָאװ ,טייקשירבח ןופ ליפעג ןקידנרוכישרַאפ םעד ךרוד ןרָאװעג טריס
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 ןופ ,טײקיצרַאה ןופ סעילַאװכ עסייה יד ןופ ; ךיז טימ ןגָארטעג טָאה וויטקעלָאק

 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,םזַאיװטנע ןוא עיצַאריּפסניא ןופ ,טפַאשביל רעקיטייזנגעק

 םעד וצ עסַאמ רעד ןופ ױזַא טקנוּפ ןוא עסַאמ רעד וצ רעריפ םעד ןופ ןגָארט

 עטנַאקַאבמוא ךָאנ ןטכענ יד טָא ןופ ןדעי טנעקעג ןבָאה ןליפעג יד טָא רָאנ ,רעריפ

 עטרעטסײגַאב עמַאזקריוװ ןיא ןעלדנַאװרַאפ ןשטנעמ עגנוי ענערַאפרעד קיניײװ ןוא

 ,םיכירדמ-סקלָאפ

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןטַאּפ בקעי טימ ןעשעג ךיוא זיא ױזַא

 ןעמוקעגפיורַא לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד

 ןטכענ טָא ,ןבעל ןשידיי ןופ ענערַא רעלַאגעל רעד ףיוא --- ןעגנורּפשעגפיורַא --

 לָאמ ַא טימ ןוא -- עּפורג עקניניילק ַא ןעוועג ,",ס.ס, יד ,ײטרַאּפ סטַאּפ זיא

 "ײטרַאּפ רעטרעדנוה טימ הנחמ רעקיטכעמ ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ךיז יז טָאה

 .רעדילגטימ

 עקיסַאלקטשרע ךס ַא -- ןזיװעגסױרַא דלַאב ךיז טָאה --- טגָאמרַאפ טָאה יז

 עשיטקַארּפ ןָאט וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז לענש רעייז ןבָאה ייז ,סנירעוט ןוא סרעוט

 ,סעיצַאזינַאגרָא עיינ ןעיוב וצ ,טיונ רעכעלקערש רעד ןיא ןפלעה וצ ,טעברַא

 רעד ןופ ןשינעפרעדַאב עקידנעגנירד יד ןקידירפַאב וצ ףיוא סעיצוטיטסניא עיינ

 ,עסַאמ-סקלָאפ

 גירק ןרָאפ ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא טײקיטעט-ײטרַאּפ סנעמעוו ,טַאּפ בקעי

 רעטײנַאב רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןערב ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה ,עניילק ַא ןעוועג

 רעד ןרָאװעג זיא ןוא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאפ לענש טָאה רע ,טעברַא-יײטרַאּפ

 ,ךיז טכוד ,טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעגָאזטרָאװ רעטבילַאב ןוא רעטנעקרענָא

 ַאזַא טַאהעג טינ עטיל ןוא ןליוּפ ןיא טָאטש רעסיורג רעדנַא םוש ןייק ןיא

 ,קָאטסילַאיב ןיא יו סולפנייא ןסיורג

 -ַאיצָאס עשידיי יד ןופ ןעוטפיוא עשירָאטסיה תמאב ,עטשרע יד ןופ ענייא

 עטלַא יד ןגעק "ךמע; ןופ טנוב ןטימ ןריפנָא -- ןעוועג זיא ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 ,הליהק רעשידיי רעד ןופ ןעגנוריפנָא עקידשדוק-ילכ-שירָאטַאלימיסַא-שיריבג

 רעשידיי רעד ןופ טפַאשרעיײטשרָאפ רעד רַאפ טנעקרענָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ

 "נָאנופ טכַאמ עשטייד יד טָאה ריא ךרוד סָאװ -- רקיע רעד ןוא גנורעקלעפַאב

 | .ןדנָאפ-ףליה עלַא ,ץליהעג סָאד ,זייּפש יד טלייטעגרעד

 יד ןופ סרעייטשרָאפ ןריפניירַא ןלָאז סָאװ ,ןלַאװ עשיטַארקָאמעד ןייק

 יד ןבָאה ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ סרעגָאזטרָאװ ,תוחוכ ענעמוקעגפיוא?יינ

 דעוק םעד ףיוא קורד רעד טָאה ,ןריפכרודַא טזָאלעג טינ סרעבָאהטכַאמ עשטייד

 -סַאמ ,ןעגנורעדָאפ ,סעיצַאגעלעד ךרוד ,ןסיורד ןופ ןעמּוק טזומעג "להקה
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 ,ןעמרָאפ עפרַאש רָאג ןעמונעגנָא לָאמ טפָא ןבָאה סָאװ ,ןסױטשנעמַאזוצ ,ןטסעטָארּפ

 ןשיטַאמַארד ךיוה ןייז ןיא לגנַארעג םעד טָא ןעז תמאב טנייה ליוו סע רעוו

 טייצ-גנורימרָאפ רעד ןופ דליב קיטכיר ַא ןגירק אלימב ליוװ ןוא רעטקַארַאכ

 ןרעסעב ןייק טינ ,רימ טכוד ,טָאה רעד -- ןבעל"הליהק ןשידיי םענרעדָאמ ןופ

 "להק רעביא םערוטש; לטיּפַאק סָאד ןענעייל וצ יוװ ,געוו ןשיטנעטיוא רעמ ןוא

 עטשרע יד שירעדליב טרעדליש סָאװ ,"רתסא ןירערעל יד; ךוב סטַאּפ בקעי ןיא

 "גרָאצ יד טימ גנוטלַאװרַאפ"הליהק רעשידיי רעטלַא רעד ןשיווצ עיצַאטנָארפנָאק

 עגנוי יד ,סרעריפנָא ערעייז ןוא רעטעברַא עשידיי יד -- תוחוכ עיינ עקיד

 .ץנעגילעטניא עשיטסישידיי ןוא עשיטַארקָאמעד

 "לָאװער רעד טָא ןופ םירבדמה-שאר רעד ןעוועג ןַאד ןיוש זיא טַאּפ בקעי

 ןעועג זיא סָאד .ןעגנורעדָאפ-רוטלוק עריא עגונב עסַאמ-סקלָאפ רעקידנריט

 טָא ןופ ןוא ןבעל-הליהק ןשידיי ןופ ענובירט רעד ףיוא טירטפיוא רעטשרע ןייז

 עקידרעטייוו עצנַאג יד ןיא ןטָארטעגּפָארַא טינ רעמ ןיוש רע זיא ענובירט רעד

 | .רָאי קיצפופ

 טזומעג ןבָאה "להקה דעוע ןופ סרעריפנָא ענעקָארשעצ ,עטשַאררעביא יד

 "עג ןענייז ןוא *ךמע; ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ זייוולייט שטָאכ ,ןגיוב ךיז

 תורבח עיינ יד רַאפ עסַאק רעשלהק רעד ןופ טלעג ןבעג וצ ןרָאװעג ןעגנואווצ

 ןעוועג זיא טסייג רעייז סָאװ ,ןײטשטנַא ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,סעיצוטיטסניא ןוא

 ,סרעוט-ללכ עשידיי עטלַא יד דמערפ

 טָאה'מ .עקירעגנוה יד ןפלעה -- ןעוועג זיא עבַאגפיא עטשרע עמַאס יד

 טנעקעג סעקיּפָאק ףניפ רַאפ טָאה ןעמ ואוו ,"עניישט, ַא ןענעפע טימ ןביוהעגנָא

 -בלַאה ַא ןעוועג ךיוא זיא סָאד .רעקוצ ךעלקיטש 2 טימ ייט זָאלג ַא ןגירק

 "סיד ןוא סעיצקעל ןריפכרודַא טגעלפ ןעמ ואוו ,לַאקָאל-ײטרַאּפ רעטלעטשרַאפ

 עכלעוו ןיא ,"ןכיק-סקלָאפ; ןעיוב וצ ןעגנַאגעגרעבירַא ןעמ זיא םעד ןופ .סעיסוק

 .קיליב רָאג רַאפ רעדָא טסיזמוא ןסע וצ ןגָארקעג ןבָאה עקירעגנוה ןוא עמערָא יד

 ןעוועג זיא ייז ןופ עטסקיטכיוו יד .ןכיק עכלעזַא טכַא ןעוועג ןיוש ןענייז 1917 ןיא

 ןרָאװעג טנפעעג זיא יז .ןטסידנוב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא *ךיק-רעטעברַאק יד

 "עג טָאה'מ סָאװ ,לבור 60 ןופ האוולה ַא קנַאדַא 1915 רעבמעווָאנ ןטס21 םעד

 יד טָאה 1917 וצ זיב .סעקרערעש ,סעקרַאלוּפש ,סעקרעּפונ עּפורג ַא ייב ןגָארק

 רעד ןעו ,1916 גנילירפ ןיא .ןגָאטימ טנזיוט 450 ןבעגעגסױרַא ןיוש ךיק

 זיב ךעלגעט ןבעגסױרַא ךיק יד טגעלפ ,רעטסערג רעד ןעוועג זיא רעגנוה

 !ןגָאטימ טנזיוט ףלעווצ

 -רַאפ-םוסנָאקק יד ןעוועג ןענייז געוו-ףליהטסבלעז רעקיטכיוו רעטייווצ ַא
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 עיצַאֿפוקַא רעשטייד רעטנוא

 טָאה גנורעקלעפַאב עמערָא יד עכלעוו ןיא ,ןעמָארק עוויטַארעּפָאָאק ,"ןענייא

 ,ןזײרּפ עטפיורשעגפיורַא-שיטנַאלוקעּפש יד רַאפ טינ ,קיליב זייּפש ןפיוק טנעקעג

 טעמכ) ןַאטנָאּפס ןענַאטשטנַא ןענייז *ןענייארַאפ-םוסנָאקק עכלעזַא רעקילדנעצ

 ןופ רעטסקיטכיוװ רעד .("ןייארַאפ-םוסנָאקא ַאזַא טַאהעג טָאה שרדמ-תיב רעדעי

 סטַאּפ בקעי ךרוד טריפעגנָא ,"ןייארַאפ-םוסנָאק-רעטעברַא; רעד ןעוועג זיא ייז

 רעטשרע רעד .שרדמ-תיב ןשירעבעוװ ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רע .ײטרַאּפ

 -רַאק טימ דלעפ קיטש ַא ןפיוקוצּפָא ןעוועג זיא *ןייארַאפ-םוסנָאק, ןופ טירש

 ןַאמרעה ,טַאּפ בקעי ,יקסלערָאנָאּפ) ןײארַאפ-םוסנָאק ןופ סרעריפנָא יד ,לפָאט

 ,(ַא"א *עמיטש-רעטעברַא עיירפ, ןופ רָאטקַאדער רעקידרעטעּפש רעד -- קנַארפ

 טכַארבעג ,קעז ןיא ןטָאשעגנָא ,דלעפ ןופ לפָאטרַאק יד ןבָארגעגסיױא ןיילַא ןבָאה

 רעטעּפש .זײרּפ-טסָאק ףיוא רעדילגטימ-סנייארַאפ יד טפיוקרַאפ ןוא *לַאקָאל; ןיא

 ,סעקירוב ,ןּפיורג ךיוא ןזיירּפ עלעװלָאװ רַאפ ןפיוק טנעקעג רעדילגטימ יד ןבָאה

 ,תבש ףיוא שיפ עקידעבעל -- וליפַא ,טיורק

 -ףליה רעשיטקַארּפ רעקיזָאד רעד ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה טַאּפ

 -לעוו טימ ,טייקיטעט-ףליה רעד רַאפ לושנרעל עטוג ַא ןעוועג זיא סָאד ,טעברַא

 -טּפיוה ןייז .רעטעּפש טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טימ ןריפנָא טפרַאדעג טָאה רע רעכ

 -לוק רעד ןעמדיוו ןעמונעג בייהנָא ןופ ךיילג רעבָא רע טָאה טייקמזַאקרעמפיוא

 סעיצַאזינַאגרָא-ףליה יד ןופ ןלַאקָאל יד ןיא ןרָאװעג טריפעג זיא סָאװ טעברַא-רוט

 ,ןעמרָאפ ענעדיײשרַאפ ןיא ןוא רעצעלּפ ערעדנַא ךס ַא ףיוא ךיוא ןוא

 עשידייש טפַאשלעזעג עטלַא יד טילבעגפיוא קירוצ לכ"םדוק טָאה ױזַא

 ,רַאטערקעס ןעוועג זיא טַאּפ בקעי ןוא רעציזרָאפ ןעוועג זיא ןַאלּפַאק חסּפ ."טסנוק

 ינעג טרעוװו 1917 ןופ *טפעהלמַאז רעקָאטסילַאיבק ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןיא

 טָאה סָאװ ,(רעטסעקרָא ןַא ךיוא טייצ עסיוועג ַא) רָאכ ןטײנַאב ןגעוו טלייצרעד

 ַאק :ךיוא רימ ןענעייל ןטרָאד .ןטרעצנָאק עכעלטנפע עקיטכערּפ ייר ַא טַאהעג

 עיצקעס עשיטַאמַארד יד ןייארַאפ םעניא טַאהעג ךיוא טָאה םענרַאפ ןטיירב

 קילדנעצ רָאּפ ַא ,טַאּפ .י 'ה רעלעטשטפירש ןגיה ןגנוי ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 לייט ןוא ןייארַאפ םעניא סרעוט עשינעצס עקילָאמַא יד ןופ לייט ,טיילעגנוי

 ףיֹוא ןריפפיוא ןוא ןרידוטש טימ ןעמונרַאפ טסנרע ךיז ןבָאה ,ענעמוקעגוציינ

 ,= "סעסעיּפ עקיטקַא-ןייא עשירַארעטיל ענעדיישרַאפ עניב רענעגייא רעד

 בגא טרעװ עּפורג רעשיטַאמַארד רעד טָא ןופ טייקיטעט רעד ןגעװ טכירַאב ןיא (*

 סָאד .טַאּפ בקעי ןופ "דניז יד, ןעמָאנ ןטימ עסעיּפ א טריפעגפיוא טָאה יז זַא ,טנָאמרעד
 טָא ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז טָאה תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד ואוו ,לָאמ עקיצנייא סָאד זיא
 ןיא טינ ןעװ רע טָאה שרעדנַא םענייק ןופ טינ ,טַאּפ בקעי ןופ ליומ ןופ טינ ,עמַארד רעד
 ,ריא ןגעװ טרעהעג סָאװ סעּפע
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 ןוא טעברַא-גנוטיירגוצ עצנַאג יד ןָאט טפרַאדעג טָאה רַאטערקעס סלַא טַאּפ

 ,גלָאפרעד טימ ןייגכרוד לָאז ץלַא זַא טיהעגּפָא טָאה

 : רעטייוו רימ ןענעייל טכירַאב ןבלעז ןיא
 -טימ רַאפ ןטנװָא-עילימַאפ לָאצ רעסיורג רעייהעגמוא רעד ןיא;

 ןיא ךיוא ,סטכַאנ-וצ-תבש עלַא ןרעוו טנדרָאעגנייא ןגעלפ סָאװ ,רעדילג
 יד ןופ סרענעיילרָאפ ןטערטסױרַא ןגעלפ ,געט עקידעכָאװ ענעדיישרַאֿפ
 ךיוא לָאמ טפָא ,ןרָאטַאמַאלקעד ,סרעלעטשטפירש עשידיי ענעדיישרַאפ
 רעדָא עשירַארעטיל ענעדײשרַאפ ןגעוו ןדייר ןגעלפ סָאװ ,סרענדער
 ,"סרעלעטשטפירש רעביא טּפיוהרעד ,םינינע עכעלטפַאשלעזעג

 ,טַאּפ בקעי -- ןעוועג זיא ןטנוװָא-רוטלוק יד טָא ףיוא רענדער-טּפיוה רעד

 רעשירַארעטיל ַא ףיוא עיצקעל ַא ןטלַאהעג תבש ןדעי רע טָאה טייצ עגנַאל ַא

 "רעד גנורעטסייגַאב טימ רעקָאטסילַאיב עטלַא ןגעלפ עקירעמַא ןיא ךָאנ .עמעט

 .סעיצקעל יד טָא ןענָאמ

 עכעלטע זיולב .ןעלקיטרַא ,ןעגנולייצרעד ,ןלעװָאנ :ךס ַא טביירש טַאּפ

 ,קרָאי-וינ ןיא ןעניפעגוצּפָא ןעגנולעג זיא ןטעברַא עטקורדעג-טלָאמעד ענייז ןופ

 טרָאװ רעקָאטסילַאיב גנוטייצנכָאװ ַא ןענישרעד טייצ עסיוועג ַא זיא לשמל ױזַא

 ןיא רעבָא זיא סע .טַאּפ בקעי ןוא ןַאלּפַאק חסּפ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ,טפירשייצ רעד טָא ןופ רַאלּפמעזקע ןייא ןייק ןַארַאפ טינ קרָאיד-וינ

 רָאנ ,טקורדעג טינ רעבָא ןרעוו ןטעברַא עכעלטפירש ענייז ןופ טייהרעמ יד

 ,"ןעגנוטייצ עקידעבעל, ןופ ןטנוװָא יד טיינַאב ?טסנוק עשידייפ יד .טנעיילעגרָאפ

 טכַאמ רעשטייד רעד רַאפ ,ןעלקיטרַא ערעייז רָאפ ןיילַא ןענעייל םירבחמ יד ואוו

 ןוא ןַאלּפַאק חסּפ ןענייז לָאמ ַא רעדיוו ,ןטנוװָא עשירַארעטיל ןעוועג סָאד ןענייז

 יד ,טַאּפ בקעי ןעוועג זיא רָאטַאזינַאגרָא רעד רעבָא ,ןרָאטקַאדער יד טַאּפ בקעי

 ייז ,ךיירגלָאפרעד קידלַאװג רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז ןבָאה ?ןעגנוטייצ עקידעבעל;

 רעביא טנכיײצרַאפ טַאהעג ןיוש ןעמ טָאה 1917 ןיא .רעלוגער ןעמוקרָאפ ןגעלפ

 | ,גנוטייצ רעקידעבעל רעד ןופ *ןרעמונק קיצפופ

 -ָאטסילַאיב רענעזעוועג ַא יוװ .םלוע רעקיזיר ַא ןעמוק טגעלפ ןטנװָא יד וצ

 -ַאיב) טלייצרעד רעטעּפש טָאה ,סעלעשזדנַא-סָאל ןופ קונכַאי ףסוי ,בשות רעק

 קיטיירפ ןדעי ןזומ ןשטנעמ רעטרעדנוה ןגעלפ ,(1946 יַאמ ,עמיטש רעקָאטסיל

 : ןטרָאד טביירש רע .ץַאלּפ ןיא לגנַאמ ןבילוצ עטשיוטנַא ןײגקעװַא

 עשיטילָאּפ ןטכײלַאב ןוא ןעמענמורַא ןגעלפ ןעלקיטרַא סטַאּפ בקעי;
 עדעי ןביירש רע טגעלפ ךיוא יוװ ,ףמַאק-ןסַאלק ןוא -רעטעברַא ,ןגָארפ
 רעקיטלָאמעד רעד ןעלגיּפשּפָא ךיז טגעלפ סע ואוו ,ןָאטעילעפ ַא ךָאװ
 -ןוא ןייג טגעלפ עירעס יד .ןשטייד יד ןופ ןעגנוקירדרעטנוא ןוא ןבעל
 ןוא ןַאלּפַאק חסּפ ןופ ןעלקיטרַא יד .'עטסביל רעטסעווש' ןעמָאנ ןרעט

971 



 עיצַאֿפוקָא רעשטייד רעטנוא

 ןטרַאװ טגעלפ םלוע רעד ןוא רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענייז טַאּפ בקעי

 .?"דלודעגמוא טימ טרָאװ רעייז ףיוא

 ןלעװ רימ עכלעוו ,זיורבפיוא-רוטלוק ןכעלטלעוו-שידיי ןופ םרָאפ עטצעל יד

 "עגפיוא ןענייז סָאװ ,ןסרוק ,ןסַאלק ,ןלוש-טנוװָא יד ןעוועג ןענייז ,ןענָאמרעד ָאד

 .ךעלטעטש ןוא טעטש עלַא ןיא ןעמוק

 סרערעל ןוא ןרָאטַאזינַאגרָא-טּפױה יד ןופ רענייא טַאּפ זיא קָאטסילַאיב ןיא

 ןשידייל ןיא ןסרוק יד ןעוועג ןענייז קיטכיוו רָאג ,ןסרוק-טנוװָא עקיזָאד יד ןופ

 ןופ רערעל-טּפיױה רעד ןעװעג זיא טַאּפ ואוו ,1915 ןיא "ןייארַאפ-ןטנעדוטס

 דלַאב ןענייז סעקטנעדוטס ןוא ןטנעדוטס יד ,רוטַארעטיל רעשידיי ןוא שידיי

 ,טייצ רענעי ןופ טסעמרַאפ-רוטלוק ןטסערג עמַאס םעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא

 ןכלעוו ךרוד ,המשנ עצנַאג ןייז ןבעגעגּפָא טָאה טַאּפ ןעמעוו ,טסעמרַאפ םעד

 ,ןלױּפ ןיא הביבס רעשידיי רעד ןופ רעטנעצ ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגפױרַא זיא רע

 ,לוש עשידיי עיינ יד ןעיוב וצ גנוגעװַאב יד -- זיא סָאד

 לוש רעשידיי רעד ןופ ןרָאי-תישארב יד 0

 ,םעד ךָאנ רָאי קיצפופ טקנוּפ ,1967 ףוס ןבירשעג ןרעוו תורוש עקיזָאד יד

 ,תורוש יד ןופ רעביירש םעד ,ןוז ןקירָאי-ףניפ ןייז ןעמונעג טָאה טַאּפ בקעי יו

 רע ןכלעװ ןופ ,"םייהרעדניק-ץרּפ, םעד ןיא טריפעגקעװַא ןוא לטנעה ןרַאפ

 ,רעטלַאװרַאפ ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא

 ,ןסַאלק ענייז ןיא קנַאב-לוש רעד ףיוא ןסעזעג ךיא ןיב דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע

 -רַאפ יד ןופ עכלעוו ,ןטַאּפ טגערפעג טלָאװ ןעמ ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ןייז ןופ ךשמב טקילײטַאב וויטקַא ױזַא ךיז טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןטעברַא ענעדייש

 ןטסרעממַא טכַארבעג םיא טָאה עכלעוו ןוא ןטסטנעָאנמַא ןעוועג םיא זיא ,ןבעל

 יד ןבילקעגסיוא שינעלקנעוק ןָא רע טלָאװ ,ץלָאטש ןוא דיירפ ,גנוקידירפַאב

 .טעברַא-לוש

 ,ענעגייא ןופ ךיז ןעיײרפַאב וצ לטיּפַאק םעד טָא ןיא ןעימַאב ךיז לעװ ךיא

 -רעדניק ,רעכיב טימ עצילָאּפ ַא טזָאלעגרעביא טָאה טַאּפ .תונורכז עוויטקעיבוס

 ןירערעל ידע ךוב ןסיורג ןייז לעיצעּפס ןוא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ,ךעלעכיב

 .עיפַארגָאיב ןייז רַאפ לַאירעטַאמ ןּפעש וצ ףיוא גונעג יו רעמ --- "רתסא

 ןבירשַאב יונעג ןיוש זיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ עטכישעג יד
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 "ילבוּפ ,ןצנערעפנָאק ןוא ןטכירַאב ,ןטַאטיצ ,ןרעפיצ ,ןטקַאפ ,ןעמענ .ןרָאװעג

 ,(* גנונעדרָא רעשיגָאלָאנָארכ רעייז ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא ןענייז סעיצַאק

 -עבעל, רעד וצ רעייטשוצ זיולב ןענייז ןטכירַאב ענעקורט עכלעזַא רעבָא

 -המשנ ןוא רעטַאלפ ןייז .ןזעוו-לוש ןשידיי ןכעלטלעוו םעד ןופ עטכישעג "רעקיד

 -בלַאה ,עשיטסירטעלעב לָאצ רעסיורג רעד ןיא ןעניפעג רעכיג ןעמ ןעק הריתי

 רעטנוא ןופ סױרַא ןענייז סָאװ ,ןטפירש עשיטסיצילבוּפ ןוא עשיטסירטעלעב

 ןוא ךוב ןופ ףוס םוצ ךיז טניפעג המישר עשיפַארגָאילביב ַא) ןעּפ סטַאּפ בקעי

 ,(1939-1921 ןרָאי יד ןיא ןטעברַא ענייז ןופ עיפַארגָאילביב ַא ,*לגנַארעג ןיא;

 ,רוקמ םעד טָא וצ טקעריד ןקישּפָא רענעייל םעד ךיא זומ

 -.טכיררעטנוא רעשידיי טימ ,ןלושסקלָאפ עשידיי ןעיוב וצ גנַארד רעד

 יו ,ךיז טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טסייג"טייהיירפ םעד ןיא ,ךַארּפש

 בקעי .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןופ בייהנָא םייב ךיילג ןביוהעגנָא ,טסואווַאב

 --- טרָאװ ןיא ןוא טפירש ןיא --- ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ,ןײלַא טָאה טַאּפ

 ץרעמ ןטס21 םעד ,ענליוו ןיא רָאפנעמַאזוצ-רערעל ןלַאגעלמוא םעד ןבױהעגסױרַא

 ןבָאה ןטַאגעלעד 65 יד ןכלעוו ןוא *ןלַאפעגכרוד, ,טסואווַאב יו ,זיא סָאוו ,7

 ,הסיפת רעקשיקול ןיא טצעזעגרָאפ

 הלכשה יציפמ יד "ןריזישידיי רַאפ, ףמַאק םעד ָאד ןרעדליש טינ ןלעװ רימ

 רעדָא ךַארּפשנרעל סלַא שידיי ןריפוצניירַא ןוואורּפ-לצנייא יד ,דנַאלסור ןיא

 ,ןלוש עסיוועג ןיא ךַארּפש-סטכיררעטנוא וליּפַא

 טפרַאדעג לוש עכעלטלעווישידיי יד טָאה גנוגעװַאב-ןסַאמ ַא ןרעוו וצ ידכ

 ןיא ןפַאשעג ךיז ןבָאה ייז .ןעגנוגנידַאב עשיטילָאּפ עקיטסניג רעמ ףיוא ןטרַאװ

 ןטיבעג עקיזָאד יד טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,דנַאלסורסיײװ ,עטיל ,ןלױּפ

 עכיירלָאצ יד גנוקיטכערַאב-ץנעטסיסקע רעייז ןריולרַאפ ןבָאה לכ"םדוק

 טכַאמ-עיצַאּפקַא יד .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשיסור רעד טימ ןלוש עשידיי

 זיא יז .שטייד ףיוא ןייגרעביא ןלָאז ייז זַא ,טגנַאלרַאפ בייהנָא ןופ וליפַא טָאה

 ריא טָאה סע .םידומיל יד ןופ רענייא ןייז לָאז שטייד זַא ,ןעגנַאגעגנייא רעטעּפש

 רעסעב -- שידיי ןייז לָאז ךַארּפש-טכיררעטנוא עניײמעגלַא יד זַא ,טרַאעג טינ

 .שיסור יוװ

 -ַארקָאמעד רעקיניזטסואוַאב רעד ןטייקכעלגעמ עיירפ ןבעגעג טָאה סָאד

 וצ ןטערטוצוצ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןוא ץנעגילעטניא רעשיט

 ןופ ליפ) עיצַאזינַאגרָאלוש רעלַארטנעצ רעד ןופ ןטכירַאב עטכעלטנפערַאפ יד עז (*
 "ָאשיצ ןיב סעלָאקש ןופע רעכיב סנַאדזַאק .ש .ח ; ןלַאנרושז עריא ,(טַאּפ .י ןופ ןבירשעג יז
 ,?ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא ןיא ןזעוװ-לוש ןשידיי ןופ עטכישעג יד. ןוא
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 לוש רעשידיי רעד ןופ ןוָאי-תישארב יד

 -עיסוקסיד עקידרעירפ יד ןופ ןעמ זיא ָאד ךיוא ,ןלושסקלָאפ עשידיי ןעיוב

 ןיקמורפ רתסא ןירעוט רעשידנוב רעד ןופ טעברַא יד לשמל עז) ןעלקיטרַא

 ןטסוװיטקַאמַא ,םישעמ וצ ןעגנַאגעגרעביא (1907 רעבָאטקָא ןטס29 ,"גנונעפָאה, ןיא

 -רַאפ, ןפור ןעמונעג ךיז טָאה סָאװ ,ײטרַאּפ סטַאּפ ןופ סרעוט ןעוועג דָארג ןענייז

 -רַאפ, ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב רעמ ,"יײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי עטקינייא

 -עפס ,ןס'וצצורתיו עכעלרעניא טַאהעג ןרָאי ייר ַא טָאה "דנוב, רעד) "עטקיניא

 -ילעטניא רעשיטַארקָאמעד רעכעלרעגריב רעד טימ טעברַאנעמַאזוצ ןגעוו לעיצ

 טקילײטַאב םעדעמ ךיז טָאה עשרַאװ ןיא ןצנערעפנָאק-לוש עטשרע יד ןיא .(ץנעג

 .ײטרַאּפ ןייז ןופ רעײטשרָאפ ַא יו טינ --- *רָאטַאװרעסבָא? ןַא יו ,טַאווירּפ

 רעד ,טױנ עכעלרעדיש יד ןעוועג רעבָא זיא סיוטש רעטקעריד רעד

 ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ רעדניק רעטנזיוט יד ןופ גנוזָאלרָאװרַאפ יד ,רעגנוה

 סעּפע ייז ןבעג ,ןרעמיצ עקיטכיל ,עמערַאװ ןיא ייז ןעמעננײרַא טזומעג טָאה'מ

 .ייז טימ סעּפע ןענרעל ,ייז טימ ךיז ןליּפש ,ןסע םוצ

 ןגעװ טלייצרעד טַאּפ טָאה "דניירפ רעקָאטסילַאיב, ןיא לקיטרַא ןַא ןיא

 ןוא 1931 ןיא גניר-רעטעברַא ןופ שטנערב רעקָאטסילַאיב םייב ךוזַאב ַא םענייז

 ,קָאטסילַאיב ןיא טעברַא-לוש רעד ןופ ביײהנָא םעד טרעדלישעג יונעג ייברעד

 : ןטרָאד טביירש רע
 -עג טָאה טָאטש ןיא -- המחלמ ןטימ עמַאס ןיא ןעוועג זיא סע;

 יד ןבעגעג ןעמ טָאה ןלוש ערעזדנוא ןיא ,קערש ןוא רעגנוה טשרעה

 -גוה יירד רַאפ ןעוועג ןענייז לוש-ץרּפ רעד ןיא רעצעלּפ .ןסע רעדניק

 לָאז סָאװ .טרעדנוה סקעז ןבירשרַאפ ךיז ןבָאה סע ןוא רעדניק טרעד

 .ןָאט ןעמ
 טול ,ןעמייה ערעייז ןיא רעדניק יד ןכוזַאב ןסָאלשַאב רימ ןבָאה

 -פרעדַאבטױנ עמַאס יד ייז ןשיװצ ןביילקסיוא ןוא ,ןסערדַא ערעייז

 .עטסטקיט

 ,סעקיַאנַאכ רעביא ,סעקסַאיּפ רעביא גנַאג ןיימ ןגעוו ךיא לייצרעד

 רעביא גנַאג ןקירעיורט םעד לָאמ ַא ךָאנ סרערעהוצ עניימ טימ ךַאמ

 ,!סַאג סקאשטארק' ףיוא ןעמוק רימ זיב ךעלסעג ןוא ןסַאג עשימייה יד

 .סעקיַאנַאכ ןוא סעקסַאיּפ ןשיװצ ןגעלעג זיא סָאוװ

 סָאװ ,לכלעטש ןרעטצניפ-בלַאה ַא ןיא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא --

 לטעב םענרעזייא ןַא ףיוא .ךיא לייצרעד ,הריד ַא ןייז טפרַאדעג טָאה

 "ךעלטנייוועגרעסיוא ןַא טימ עלעדיימ ַא ,דניק קידהנושמ ַא ןסעזעג זיא

 ,ליומ ןיא עווקורב קיטש ןריורפרַאפ ַא טימ ,ּפָאק ןסיורג
 -עמוא עסיורג טימ ,טלעק ןוא רעגנוה ןופ ןלָאװשעג זיא דניק סָאד

 טעבעג-תונמחר עצנַאג סָאד .רימ ףיוא דניק סָאד טקוק ןגיוא עקיט
 - ןגיוושעג ןוא ןסעזעג זיא דניק סָאד .ןגיוא עריא ןיא זיא טלעוו רעד ןופ
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 ןַא זיא עלעדיימ סָאד ...זדנוא רַאפ דניק סָאד טביירשרַאפ --
 ,ןירעטיײלגַאב ןיימ וצ טגָאזעג טלָאמעד ךיא בָאה ...,עקירעזדנוא
 ,ןייטשנרעב הקבר ,לושדץרּפ .ל .י רעד ןופ ןירערעל רעד

 "רעדניק-ץרּפ .ל .י רעד ןיא זדנוא וצ ןעמונעג דניק סָאד ןבָאה רימ
 יד רַאפ זייּפש ןעוועג זיא סע .,םערַאװ זדנוא ייב ןעוועג זיא סע .םייח
 ,עכיילב ,עכַאװש סָאד .ךיז וצ ןעמוקעג לענש זיא דניק סָאד ,רעדניק
 ,טלקיװטנַא לענש ךיז טָאה עלעדיימ עקנַארק

 ביל רָאג טָאה עלעדיימ סָאד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע ןוא
 ַא ןיא סע .קיזמ ַא יװ יז טצנַאט ױזַא ,זיא יז ןיילק יװ ;ןצנַאט וצ
 .ןקוק וצ תחנ

 לַאז-לוש רעד ,לוש ןיא בוט-םוי-הכונח רעד ןעמוקעג זיא סע זיב
 -- סעמַאמ יד ןעייטש ,קנעב ףיוא טנעו יד םורַא .טכיל טימ לופ זיא
 רעד ןיא קעװַא ןענייז רענעמ יד .סעמַאמ עטנלע ,סעמַאמ עמערָא
 .רעצ רעייז טימ ,טיונ רעייז טימ סעמַאמ יד ןענייז ָאד ןוא ,המחלמ
 ,רעדניק טרעדנוה ,טכיל-הכונח ןענערב סע .בוט-םוי רעבָא זיא טציא
 -הכונח טכַא ןצנַאט סע .לַאז ןיא ןיירַא ןצנַאט רעדניק טרעדנוה ייווצ
 ,זיירק םורַא זיירק ,םורַא דנור ,ךעלגניי ןוא ךעלעדיימ טכַא ,ךעלטכיל
 ...רעקיטעּפמיא ,רעקידיימש ,רעכעליירפ ,רעקידעבעל

 -גנַאל רעירפ טצנַאט יז ,עלעטכיל ןיילק ַא ןיירַא טצנַאט סע זיב

 ,לדיירד-הכונח ַא ןיא ךיז טלדיירד יז ,רעלענש ,רעלענש םעדכָאנ ,םַאז

 "ידעבעל ,רעכעליירפ טצנַאט יז ,ךעלעגילפ עסייוו ןרעטַאלפ ריא םורַא
 ,ךיז טלדיירד סע רָאנ טעז ןעמ ,םינּפ ריא טינ רָאג ןיוש טעז ןעמ ,רעק
 ,עלעדיימ ַא זיירק ןיא זיירק ךיז טלזיירק ,םורַא-דנור ךיז טלדיירד
 זיב ,ךעלעמַאּפ רָאג ,רעכעלעמַאּפ ,רעמַאזגנַאל ןצנַאט ןָא טבייה יז זיב
 : סיוא ןעיירש ןוא ָאװַארב ןשטַאּפ עלַא ,ןייטש טביילב יז

 ...!סוקנַאט עלהנח !עלהנח ךָאד זיא סָאד ...!עלהנח --

 שטנערב רעקָאטסילַאיב ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ןופ לַאז ןיא טשרע
 ַא ,שטיוק ַא -- טעטרַאװרעדמוא סעּפע ןעשעג זיא ָאגַאקיש ןיא
 ...דרע'רד ףיוא לַאפ ַא ,יירשעג

 זיא לדיימ גנוי ַא סעּפע .טינ סייוו רענייק --- ...?רעוו ? סָאװ
 טָאה לדיימ סָאד טשרע ...?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ? סָאװרַאפ .ןלַאפעג

 :יירשעג ַא טימ ךיילג רימ וצ ףיול ַא ןוא ףיוא בייה ַא ןָאטעג ךיז
 ...רערעל ...רערעל --

 עלהנח ! עלהנח ,יז ,ָאי ,יז זיא סָאד ,טנעה עניימ ןיא יז טלַאה ךיא

 ,"ןירעליש ענעזעוועג ןיימ ....! סוקנַאט

 ןַאד טָאה לוש עשידיי יד סָאװ ,ךליב רָאלק ַא טיג ענעצס עקידנריר יד טָא

 רעטסומ ַא סָאד זיא קיטייצכיילג .רעדניק עשידיי עקירעגנוה יד רַאפ טניימעג
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 רערעל, םוצ ןגָארטעג ןרָאי רעקילדנעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןליפעג-טפַאשביל יד ןופ

 .תודימלת ןוא םידימלת עקילָאמַא ענייז ןופ *טַאּפ

 ,טכַאמ רעשטייד רעד ןופ שינעביולרעד ַא ןגירק טפרַאדעג לכ-םדוק טָאה'מ

 ןיא .שטייד ףיוא ןרעו טריפעג ןלָאז ןלושטקלָאפ יד ןַא ,טלָאװעג טָאה סָאװ

 ןעמַאזוצ ,"ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ רעריפ רעד ,יקצולירּפ חנ טָאה עשרַאװ

 א טריזינַאגרָא ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ ןוא סרערעל עשידיי ןופ עּפורג ַא טימ

 ַא ףיא ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ זיא עינַאּפמַאק-עיציטעּפ יד .עיציטעּפ-ןסַאמ

 -טּפױה סלַא םעדעמ רימידַאלוו ןוא יקצולירּפ חנ טימ גניטימ-ןסַאמ ןסיורג

 -גנַאפנָא םענעי ןיא םעדעמ טָאה ,טנָאמרעד רעירפ ןבָאה רימ יוװ) סרענדער

 רעד ןופ גנולעטש עלעיציפָא יד טינ ןטָארטרַאפ ,לוש רעשידיי רעד ןופ דָאירעּפ

 ((ךעלנעזרעּפ ךיז רָאנ ,ײטרַאּפ רעשידנוב

 לענשיץילב .,ליּפשייב רעװעשרַאװ םעד ןָאטעגכָאנ ךיילג טָאה קָאטסילַאיב

 סעכ טימ ןבָאה ןשטייד יד .ןטפירשרעטנוא טנזיוט ןעצ ןרָאװעג טלמַאזעג ןענייז

 רעד ןעוו רעבָא .ףָארטש טימ להק טָארדעג וליפַא ןוא עיציטעּפ יד ןפרָאװעגּפָא

 טָאה ,סעקישטשוװָאטנוב יד ?ןרידיווקיל, ידכ ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא להקה דעו

 ;םיטַאבעלַאב-הליהק עטלַא יד ןעגנואווצעג ןוא *ךמע; ןסירעגניײרַא לַאז ןיא ךיז

 -- טרעקרַאפ רָאנ ,גנוגעווַאב-לוש רעד ןגעק ןטערטסיױרַא טינ רָאנ טינ ןלָאז יז זַא

 .רעקיביגכָאנ ןרעוו לָאז יז זַא ,טכַאמ רעשטייד רעד ייב ןלעוּפ ןייג רָאג ןלָאז ייז

 עשטייד יד סָאװ ,ןלוש יד ןיא .,סימָארּפמָאק ַא טכַאמעג ןבָאה ןשטייד יד

 -רעטנוא יד זיא ,גנורעקלעפַאב רעשיטָאטש רעד רַאפ טנפעעג ןײלַא טָאה טכַאמ

 עשידיי זַא ,ןרָאװעג טביולרעד זיא סע רעבָא .שטייד ןעוועג עקַאט ךַארּפש-טכיר

 געמ ןלוש עקיזָאד יד ןיא ןוא ןלוש ןריזינַאגרָא ןענעק ןײלַא ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא

 ןופ דומיל ַא ןבָאה ךיוא זומ ןעמ טינ רעמ ,שידיי ןייז ךַארּפש-טכיררעטנוא יד

 .ךַארּפש רעשטייד רעד

 רעטסכעה רעד טימ ןוא יונעג רעטעּפש רָאי קיצרעפ טימ זיא ץלַא סָאד

 -סקלָאפ; םענעי ןופ רעריפ םעד ךרוד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא טײקשיטַאמַארד

 ןירערעל ידע ןיא "להק ןגעק םערוטש; לטיּפַאק ןיא ,טַאּפ בקעי ,?טלָאװער

 ."רתסא

 טימ לופ ,ןטייז 150 יד וצ רענעייל םעד ןקישּפָא לָאמ ַא ךָאנ ןליוו רימ

 טינשּפָא-טייצ רעקיזָאד רעד סָאװ ,לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאיבָאטױא ןוא ןשירָאטסיה

 יד טָאה טרובעג ריא ייב ןיוש זַא ,ןעז ןַאד טעװ רע .ךוב ןקיזָאד ןיא טמענרַאפ

 עכעלטפַאשלעזעג עכעלמיטנגייא ןַא ,ןטפַאשנגייא ערעדנוזַאב טַאהעג לוש עשידיי
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 רוד ןייז ןוא טָאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ריא ןעוועג זיא סָאד ןוא -- ףמַאק ןשיפיצעּפס ַא ןריפ טפרַאדעג טָאה ,עזַאב

 .ץנעטסיסקע ריא ןופ טייצ עצנַאג יד קחבומ ןמיס רעכעלטכישעג

 ,ףמַאק-רעװּפָא ןרעטיב ןיא ןייטש טפרַאדעג ןָא גָאט ןטשרע ריא ןופ טָאה יז

 ,טכַאמ רערענָאיצקַאער רעד ןגעק המחלמ רעשיטילָאּפ רעקיקענטרַאה ַא ןיא

 יד טימ תופתוש ןיא רָאנ ,ןײלַא טפַאשרערעל יד טינ טריפ ףמַאק םעד טָא

 רעד ןשיווצ ?גוויז; רעד .ןעײטרַאּפ-רעטעברַא יד לכ"םדוק ,ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ

 רעלַארגעטניא ןַא רעבירעד זיא ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןוא לוש רעשידיי

 טרעיומעגנייא זיא "הבותכק יד טָא .ץנעטסיסקע-לוש םצע רעד ןופ טנעמעלע

 "גײרַא ךיז טָאה טַאּפ בקעי ןעוו ,לוש רעדעי ןופ ןטנעמַאדנופ עטשרע יד ןיא

 -עגפיונוצ ךיז זיא סָאװ ,להקה דעו רעקָאטסילַאיב ןופ גנוציז רעד ןיא ןסירעג

 ןעגנַאגעג רע זיא --- עיציטעּפ רעד ןופ סעקינהּפצוח יד ןפמעקַאב וצ ידכ ןעמוק

 ייב ןוא ,סרעטסוש ןוא סרעדיינש ןוא סרעבעוו עטכַארבעגפיוא יד ןופ שארב

 יד ,טפַאשרעטעברַא רעד ןופ רעריפ עשיטילָאּפ יד ןענַאטשעג ןענייז טייז ןייז

 ,תוסיפת עשירַאצ יד ןיא ןסעזעג ןענייז סָאװ ,ריביס ןופ ןעמוקעגקירוצ ןענייז סָאװ

 טימ טָאה ןיפילָאטס ןעוו עיצקַאער רעד ןופ ןטייצ יד ןטלַאהעגסיוא ןבָאה סָאװ

 ."ןלעפ טינ ןלעװ תוילת ףיוא קירטש ןייק , זַא ,טרעלקרעד טייקרעכיז

 עגר רעטשרע רעד ןיא ןיוש זַא ,ךיוא זדנוא טזייװַאב ענעצס יד טָא

 "רעגריב עשירענגעק יד טימ טקילפנָאק ןפרַאש ןיא לוש עשידיי עיינ יד טמוק

 יד ,ןטסיאערבעה יד ,ןרָאטַאלימיסַא יד -- סַאג רעשידיי רעד ףיוא תוחוכ עכעל

 רעד ,ןצענערג ןייק טינ טָאה לוש רעשידיי רעד וצ האנש רעייז .ןסקָאדָאטרָא

 עיגרענע רעבלעז רעד טימ ןרעוו טריפעג זומ לוש רעשידיי רעד רַאפ ףמַאק

 ,סַאג רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ףיוא ייס ,םיאנוש עקידנסיורד יד יבגל ייס

 עגנוי יד ,סרערעל יד ."ןזולש יד טנפעעג; טָאה שינעביולרעד עשטייד יד

 ַא ןערב טימ ךיז ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ,סרעוט עכעלטפַאשלעזעג
 ,ןלוש ןעיוב וצ ןָאטעג ףרָאװ

 ךיילג זיא סָאװ) םייהרעדניקיץרּפ .ל .י םעד ןגעוו תודע רעטסקיטכיוװ רעד

 -עלטקניפ ןייז ןיא טַאּפ בקעי לָאמ ַא רעדיוו זיא לושסקלָאפ ַא וצ ןסקַאוװעגסיױא

 ךימָאל רעבָא ."רתסא ןירערעל ידא ןיא גנורעדליש רעקידתוכיראב ןוא רעכ

 ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןיא (1927 ןיא) ןעגיפעג רימ סָאװ גנוצַאשּפָא יד ןבעג רעירפ

 ;*טפעהלמַאז רעקָאטסילַאיב;
 -רעדניק רערעגניי רעד זיא רעטניזעג ןוא רענרעדָאמ ךס ַא;

 עּפורג ַא ךרוד 1916 ןטימ ןיא ןפַאשעג .'םייהרעדניק-ץרּפ' רעד ,ןטרָאג
 ַא ןגָארקעג בייהנָא םייב דלַאב רע טָאה ,סרעוטיללכ עשיטַארקָאמעד
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 רעטסעפ ַא טימ טלַאטשנַא-גנואיצרעד ןכעלשידיי ַא ןופ ףוצרּפ ןרָאלק
 ןגנוי ןטבַאגַאב ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןליצ עיונעג ןוא םַארגָארּפ
 טלעטשעגפיונוצ זיא טַאּפ בקעי 'ה רעבָאהביל-שידיי ןוא טַארעטיל
 עכלעוו ,שארב ןרעּפלַאה 'לרפ טימ סניטסילבערפ םויגעלָאק ַא ןרָאװעג
 רעד וצ תוריסמ ןוא טיײקיצרַאה סיורג טימ ןבעגעגרעביא ךיז ןבָאה
 ללכב ץנעטסיסקע רעד ןוא ןצנַאניפ יד רַאפ .ךַאז-גנואיצרעד רעלעדייא
 'ה םינקסע עגנוי יד ןטעברַא סע ןכלעוו ןיא ,טעטימָאק רעד טגרָאז
 רעטסקינייװנסיױוא רעד .!דנַא ןוא יקציטַאימעס .א ,קנַארפ ,ה ,טסייג .י .ה
 יד ןופ ,ןרעמיצי-לַאקָאל יד ןופ טייקכעלנייר עקידנדנעלב ןוא ץנַאלג
 -לַאהעגסיוא-גנערטש יד ךיוא יװ ,אפוג ךעלרעדניק יד ןופ ןוא לבעמ
 ןטעברַא ןוא ןליּפש ןוא ןעיצרעד ןוא ןענרעל םעניא עיצַאזינַאגרָא ענעט
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ףיוא טריפעגסיוא טרעוו ץלַא ואוו ,ןריצַאּפש ןוא
 טלקיװטנַא םייהרעדניק-ץרּפ רעד .םשור ןשיטַאּפמיס טסכעה ַא טכַאמ
 150 זיב םיא ןיא ךיז ןעניפעג טציא .רעכיז רעבָא ךעלעמַאּפ ךיז
 גָאט ַא לָאמ ייווצ ןסע ךיוא טרָאד ןגירק עכלעוו ,רעדניק

 ,"ךוטַארעּפמעט2 עסייה-קידלַאװג יד ןכיירטשרעטנוא רימ ןפרַאד לכ-םדוק

 .לוש רעד םורַא ןוא ןיא גנומיטש עקידתובהלתה יד

 -םוי יד ,יירעכוז רעשידגנתמ טימ ןערב ןשידיסח ןופ גנוקינייארַאפ יד טָא

 ךיט יד טנפעעג טָאה ןעמ רָאנ יו םענייא ןדעי טנגעגַאב טָאה סָאװ טייקידבוט

 "לוש ןגנוי ןופ טסנידרַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד -- לושיץרּפ .ל .י רעד ןופ

 טימ טָאה רע ןוא םַאלפ ַאזַא טימ טנערבעג טָאה ןיילַא רע .טַאּפ בקעי רעטייל

 .ךיז םורַא ןעמעלַא ןדנוצעגנָא םַאלפ םענעגייא ןייז

 "על ענערַאפרעד עטנכייצעגסיוא ייר ַא לוש רעד רַאפ ןענואוועג טָאה טַאּפ

 -ירעּפסקע עלַאקידַאר ענרעדָאמ עיינ יד ןגעוו לעיצעּפס ,ןסיוו ךס ַא טימ סרער

 יד .,ךיירקנַארפ ,ץייווש ,דנַאלשטייד ןיא ןעגנובערטש עשיגָאגַאדעּפ עלַאטנעמ

 עקיזָאד יד טביולרעד טינ ןבָאה סהרות-דומלת יד ןוא ןלוש עשיסור ענָאיזַאק

 ,ל .י יד .ןטנַאלַאט ערעייז ןזייוואוצסױרַא סרערעל עשיטסילַאעדיא ןוא עקיאעפ

 טינ ןַאד זיב ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלגעמ עשיגָאגַאדעּפ ןבעגעג ייז טָאה לוש-ץרּפ

 ןערב ןצנַאג ןטימ טעברַא-לוש רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה ייז ,ןעוועג

 ,סרעיײנַאב עשיגָאגַאדעּפ ןוא ןרענָאיּפ ןופ

 ענייז ייז ןופ לייט ,סרעגנַאפנָא עּפורג ַא ןגיוצעגוצ טַאּפ בקעי טָאה ייז וצ

 ,לוש רעד וצ ןלַאפעגוצ ןענייז ייז .ןסרוק-ןטנעדוטס יד ןופ תודימלת ענעזעוועג

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ןוא עיצַאטלַאזקע רעכעלטנגוי ַא טימ ןסַאלק יד וצ

 ןכױה ַא טכיירגרעד לענש ייז ןבָאה סרערעל ערעטלע יד ןופ ןוא טַאּפ בקעי

 ,טייקטלושעג רעשיגָאנַאדעּפ ןופ ָאווינ
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 -- סרעטסעוװש יירד ענעגייא ענייז לוש רעד ןיא ןגיוצעגניירַא טָאה טַאּפ

 .(* עלייב ןוא ענייש ,היבצ-רתסא

 -לוש רעשידיי רעטנַאקַאב ַא ןעוועג רעטעּפש זיא סָאװ ,ןַאמסָארג בקעי

 געוו רעקָאטסילַאיב ןיא טביײרשַאב ,לַאערטנָאמ ןיא ןוא ענליוו ןיא רעטלַאװרַאפ

 ; קָאטסילַאיב ןיא רערעל סלַא ןרָאי-גנַאפנָא ענייז
 יד ןופ זיירק םעד ןיא ןגױצעגנײרַא ןכיג ןיא ךיז בָאה ךיא;

 טדניירפַאב טנעָאנ ךיז ,טָאטש ןופ סרעוט-רוטלוק ןוא סרערעל עשידיי
 טניואוועג ןבָאה סרעטסעוװש יירד סטַאּפ בקעי ,טַאּפ החּפשמ רעד טימ
 "נערטש ַא ,דיי רעמורפ ַא ןעוועג זיא רעטָאפ רעד ,ןרעטלע ערעייז טימ
 קידנעטש ,ביוט ַא יו יורפ עליטש ַא -- רעטומ יד ,ןעזסיוא ןטיול רעג
 טלַארטשעג ריא ןופ טָאה סע ,םינּפ ןפיוא לכיימש ןכעלביל םעד טימ
 טימ רעדניק יד ףיוא ןקוק טגעלפ יז .,טפַאשביל ןוא טייקסטוג טימ
 עקיאעפ ,עגולק ןעוועג עקַאט ןענייז ךעלדיימ יד .טייקידתחנ רעשימַאמ
 ,עקידעבעל ,עקנַאלש ַא ,גנוי רעייז ןעוועג ךָאנ זיא עלייב .ענעטָארעג ןוא

 ,גנוגעװַאב ןיא -- ןבעל טימ לופ ןעוועג זיא יז ,לדיימ עקירָאה-טיור
 זיא ,ענייש ,ערעטלע יד .קידנצנַאט ןוא קידנעגניז ,ךעליירפ קידנעטש

 עשימרוטש עטשרע יד טבעלעגכרוד ,דנַאלסור ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 ןלייצרעד ךעלרעדנואוו טגעלפ יז ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןופ ןרָאי
 ןעגניטימ-ןסָאמ :ןרָאי ענעי ןופ ןטנעמָאמ עשיטַאמַארד יד ןגעוו

 עטרעדלישעג-שיטסיטרַא יד ןגעלפ רימ ,ןפמַאק ןוא סעיצַארטסנָאמעד
 ,םעטָא ןטּפַאכרַאפ ַא טימ ןרעה ןטנעמָאמ

 זיא יז ,לוש-ץרּפ ןיא ןירערעל ַא ןעוועג ןיוש זיא רתסא-היבצ
 -עמיורט ןוא לופסגנומיטש ,טבַאגַאב ,ןירערעל עטריטנַאלַאט ַא ןעוועג

 ,שיגרענע ןוא םַאזטעברַא קיטייצכיילג .שיר

 סע ,טָאטש ןיא ןלוש עלַא ןופ שרעדנַא ןעוועג זיא לושיץרּפ יד
 ביוא ,טייקמורפ רעכעלטלעוו ןופ גנומיטש ַא טשרעהעג טרָאד טָאה
 ךיז ,טריטנעמירעּפסקע לוש ןיא טָאה'מ .ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןָאק'מ
 קיגָאגַאדעּפ ןופ ןדָאטעמ עטסעיינ יד ןדנעװנָא טװאורּפעג ןוא טפיטרַאפ

 רעסיוא .ןזעװ-לוש ןצנַאג ןיא םוקינוא רעתמא ןַא ןעװעג ללכב זיא טַאּפ החּפשמ יד (*
 הקבר :ןלוש יד ןיא טעברַאעג רעטעּפש ךיוא ןבָאה סרעטסעװש יירד ענייז ןוא טַאּפ בקעי

 ,ןייטשניבור לטָאמ ןַאמ סהיבצ ;טעברַאטנַאה ןופ ןירערעל סלַא ,יורפ סטַאּפ בקעי ,טַאּפ
 "עלעדנעמ, רעד ןופ סרעטלַאװרַאפ ןוא סרערעל רעקַאטסילַאיב עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא
 רעטלַאהכוב ַא -- ןיוװעל ןימינב ןַאמ סענייש ;קָאטסילַאיב ןעמונרַאפ ןבָאה סיצַאנ יד זיב "לוש
 -כוב ןוא רעשזדענעמ-סיפָא רעד ,ןאמרעה (לארשי) לאונמע ןַאמ סעלייב ;"ָאשיצ, רעד ןיא

 ןוא רעדניק רַאפ רעכיב ןוא ןלַאנרושז יײר ַא ןופ רעבעגסױרַא ןוא "ָאשיצ, ןופ רעטלַאה

 קָאטסילַאיב ןיא ןירערעל א ןעװעג זיא ,דימש עניירב ,רעטסעװש סטַאּפ הקבר : ןרעטלע-לוש
 עשידיי יד ןיא ןיראטינַאס א עװעג זיא ,ריּפַאס היתב ,רעטסעװש עטייװצ ריא ;עשרַאװ ןוא
 .קָאטסילַאיב ןופ ןלוש
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 לוש רעשידיי רעד ןופ ןרַאי-תישארב יד

 "ומיל יד ןופ עיצַארטנעצנָאק ןוא ּפיצנירּפ-סטעברַא + טייצ רענעי ןיא
 -רַאפ לוש רעד ןיא ןבָאה טנעמָאמ-רעגייטש ןוא רעלַאנָאיצַאנ רעד .םיד
 ,"טרָא םענעעזעגנָא ןַא ןעמונ

 -לוש יד ןעוועג ןענייז ,רערעל םעד ךָאנ ,לוש רעד ןופ עזַאב עטייווצ יד

 אפוג ןטַאּפ בקעי ןדייר ןזָאל טציא רימָאל .סרעוט-לוש יד ,ןעגנוטלַאװרַאפ

 : ("רתסא ןירערעלע)
 ,..סעכָאלעמלַאב סנטסרעמ ,'םירבח יד' ,לוש רעד ןופ סרעוט יד;

 ןבָאה ,טַאהעג טינ לוש ןייק רדח םעד ץוח ןבָאה עכלעוו ,םירבח יד
 ךעלשיט עקירעדינ עניילק גייצעג ןוא טנעה ענעגייא יד טימ טכַאמעג
 טכַארבעג ןבָאה ייז ..,'ןטרָאג רעדניק' םעד רַאפ ךעלעכלוטש ןוא
 --- טנעה יד ףיוא ,סעציײלּפ יד ףיוא לבעמ רעקיטש יד רעהַא ןגָארט וצ
 ַא וצ תונתמ ןגָארטעג ,דובכה-תארי ןוא הנומא ןופ רעקיטש-רעטסיימ
 רעקיטכיל רעיינ ַא ןעמוקסױרַא טעװ סע ןכלעװ ןופ ,שדקמה-תיב
 *,ךגרָאמ

 יד רעביא טיג טַאּפ בקעי עכלעוו ןיא תורוש עטלייצעג עכעלטע ךָאנ ןוא
 ןוא "ןלוש עשידיי יד ןופ רענלעז ןטנַאקַאבמואע םעד טָא ןופ ןליפעג עקילייה
 ; טלַאטשעג ענייר ,עקיטכיל ןייז סיוא קיטייצכיילג טלָאמ

 ןטרָאג רעדניק ןופ ריט יד רע טנפע ,רעבעוו רעד לדייז טמוקע
 ּפָארַא יצ ןוא לטיה סָאד סיוא וט שטָאכ .טפַאגרַאפ ןייטש טביילב ןוא
 טימ ןסָאגַאב טרעװ םינּפ ןייז -- ...! לדייז ,וטסגָאז סָאװ --- ךיש יד
 יד םיא ףױא טמוק סע .םיבוט-םישעמ ןופ ןח טימ ,טייקילעזקילג
 טימ סיוא שיװ ןוא םענ שטָאכ .הווצמ ַא ןופ האנה עקירָאי-רעטנזױט
 המחלמ ןייק ָאטשינ זיא טלָאמעד .ןגיוא יד ןופ ןרערט לברַא ןשרעבעוו
 זיא סע -- טײקמערָא ןייק ָאטינ ןטיונ ןייק ָאטינ ,ןשטייד יד טימ
 ,"בוט ולוכ

 רעשידיי רעד ןופ רוביצ-יחילש יד ןעוועג רָאנ ןענייז סרעוט-לוש יד רעבָא
 -ניברַאפ יד .רעדניק ערעייז טקישעג ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע יד ןופ ,עסַאמ-סקלָאפ
 -ניא ןַא ןעוועג זיא עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעד טימ לוש רעשידיי רעד ןופ גנוד
 ,לוש רעשידיי רעד ןופ *ןּפָאװ עמייהעג; סָאד ןעוועג זיא יז .עקיצרַאה ַא ,עמיט
 .תושיגנ עלַא ןוא ןטייקירעוװש עלַא ןייטשוצייב חוכ ריא ןופ דוס רעד

 יז ,1955 ,טניירפ רעקָאטסילַאיב) טנכייצרַאפ רעטעּפש טָאה טַאּפ בקעי
35); 

 ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ואוו טָאטש ַאזַא ךָאנ ָאטינ;
 ןוא ,טייצ רענעי ןיא ןָאטעג ןבָאה רעקָאטסילַאיב יד סָאװ ןָאטעג ןבָאה
 ןופ ןרָאװעג ןעמונעגפיוא קיליוויירפ זיא רעייטש-לוש ַא ,רעטעּפש ךיוא
 יד טימ םכסה ַא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ .ןקירבַאפ יד ןיא רעטעברַא יד
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 ןשָארג 20 ןרָאװעג ןעמונענּפָארַא ןענייז ךָאװ עדעי ןוא ןטנַאקירבַאפ
 ,"לוש רעד תבוטל רעטעברַא ןדעי ןופ

 { טרָא ןטייווצ א ףיוא ןוא

 עקידעבעל רעהַא ןפרָאװעגנײרַא ןבָאה סעקיַאנַאכ ןוא סעקסַאיּפ,
 טימ ךעלגניי ,גנונעפָאה-עמַאמ ןוא רעצ-רעדניק ,טנלע-המחלמ ךעלקיטש
 ענעטכָאלפעגסיוא טימ ךעלדיימ ,ךעלּפעק ענעשַאװעגסיוא ,ענערָאשעגּפָא

 ךעלמילב -- ךעלדיילק עטעטַאלעגוצ ,עטכיררַאפעגסױא ןוא ךעלּפעצ
 ,עטכושַאב ערעדנַא -- סיפ יד ...ךעלסעג ,ןפיוה עמערָא יד ןופ
 עסעװרָאב .ךיש עקידתולד טימ -- ערעדנַא ,עסעװרָאב --- ערעדנַא
 ידע) "ןענייו ןליפַא ,ןגָאלק ךיז ,ןלייצרעד ,ןדייר ךיוא ןענעק סיפ
 ,("רתסא ןירערעל

 וצ טײקמערַאװ ןוא טפַאשביל רעד טימ רָאנ טינ טלָאצעגּפָא טָאה לוש יד

 ,דיירפ רעד טימ רָאנ ,ןבעגעג ייז טָאה יז סָאװ ,ןסיוו םעד טימ ןוא רעדניק יד

 "מערַא רעשידיי רעד ןופ ןעמייה עקירעגנוה יד ןיא טכַארבעגנײרַא טָאה יז סָאװ

 :"רתסא ןירערעל יד; ןופ רעטייוו ןריטיצ רימ .טייק

 ןופ ןיהַא טרַאּפשעג ןבָאה רעדניק .ןסקַאװעג זיא לוש-ץרּפ יד;
 רעד ןשיװצ .ףיוה-לוש ,סעקיַאנַאכ ,סעקסַאיּפ ןופ --- ןסַאג עמערָא עלַא
 ןעמ יוװ ,,סעברָאט ענעדייז' יד ןופ רעזייה יד ןיא ,טָאטש ןופ טיײקמערָא
 יד ןופ רעזייה יד ןיא ,סרעבעוו עקידנעייג-קידייל יד ןפורעג טָאה
 יד ןיא ,ענעסעגרַאפ ןגעלעג ןענייז גייצעג סנעמעוו ,סעכָאלעמלַאב

 יד ןעמוקעגניירַא זיא תונמלא-המחלמ עמערָא יד ןופ ךעלהריד עטלַאק
 יד ףיוא ןעמענ ןוא ןפָא ןעייטש ןריט יד :לוש-ץרּפ רעד ןופ הרושב
 ןעמ ,טיורב טימ עשַאק ןסע ןטרָאד ייז טיג ןעמ .רעדניק עטרעגנוהרַאפ
 ןענרעל טיילעגנוי עטנרעלעג .,סופ ןסעװרָאב ַא ףיוא לכיש ַא ךיוא טיג

 יו ױזַא ענַאיּפ ַא טליּפש טרָאד .ןענעכער ןוא ןביירש רעדניק יד טימ
 ,גָאט רעטכעלש ַא זיא תבש זַא ,טרָאד ןגָאז רעדניק יד ,םיריבג יד ייב
 ,לוש ןיא טשינ טייג ןעמ לייוו

 ךיז ןסקַאװעצ סַאג עקצעמעינ ףיוא לוש-ץרּפ רעד ןגעוו תוישעמ

 רעד רעטנוא ןעמולב יו ױזַא טייקמערָא רעד ןופ סנטָאש יד רעטנוא
 ןיירַא ןעילפ ןוא רעזייה עמערָא יד ןופ סױרַא ןעילפ תוישעמ יד .ןוז
 "ייב ןעמוק ,רעמעדיוב רעביא ןעילפ ייז .רעזייה עמערָא ערעדנַא ןיא
 ,סעמַאמ עמערָא יד םולח וצ טכַאנ

 יד ןעשטּפעש -- לושיץרּפ ןיא ןצנַאט ןוא ןעגניז רעדניק יד --
 ."רעזייה עמערָא יד ןיא סנטָאש יד וליפַא ,רעטצנעפ יד ,ןלעווש

 -סקלָאפ רעשידיי רעד טימ לוש רעשידיי רעד ןופ גנוטפעהַאב עסיורג יד

 ןופ ןָאפ ןפיוא .םיבוט-םוי:לוש עכעלטנפע עסיורג יד ףיוא ןעוועג זיא עסַאמ

 ןעוועג סָאד ןענייז ןרָאי-סגירק יד ןופ ןייּפ ןוא רעיורט ןזָאלסגנונעפָאה םעד
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 לטיּפַאק ןלעיצעּפס ַא ןיא טרעדליש טַאּפ ,דיירפ ןופ ןהעש עקידנרוכישרַאפ

 ןיא לוש ןייז ןופ בוט-םוי-הכונח םעד (2017-192 'יזז) *בוט-םוי רעסיורג רעד;

 טָא ןופ רבחמ רעד .,טָאטש ןופ לַאז ןטסנעש ןוא ןטסערג םעד ,*רעטַאעט-סַאלַאּפ ,

 סלַא עניב רעד ףיוא "טירטפיוא, ןטשרע ןייז טכַאמעג ןַאד טָאה סָאװ ,תורוש יד

 עשטשוטמ ענייז ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ליוװ ,"ךעלטכיל-הכונח; יד ןופ רענייא

 : רערעל ןקיטלָאמעד ןייז ןדייר רעסעב טזָאל רע .תונורכז-רעדניק

 ! גָאט רעד ןעמוקעג זיא סע;

 ענעשַאװעגסױא סעמַאמ עמערָא יד ייב ןעמונעג ךיז ןבָאה ואוו
 עקיברַאפ יד ןעמונעג ייז ןבָאה ואוו ...? ךעלקער ,ךעלכיש ,ךעלדיילק
 ןבָאה ואוו ? רעטכעט ערעייז ןופ ּפעצ יד ןיא ןטכעלפוצניירַא סעגנעטס
 ...?רעדניק יד ןופ ךיש יד ןצוּפוצסיוא סקַאוװאוש ןעמונעג עלַא ייז

 ןוא ,טייג ןעמ .ןגערב ענייז עלַא רעביא לופ זיא רעטַאעט-סַאלַאּפ

 ןקָאטש יירד עלַא .ןייגוצנײרַא ואוו ָאטשינ ןיוש זיא סע -- טייג ןעמ
 רעטרַאּפ ןיא ןטנוא ,סעשזָאל יד ,סעירעלַאג יד ,טקַאּפעג לופ ןענייז
 .קידתבש ןָאטעגנָא ןענייז עלַא ,ןשטנעמ טנזיוט ןעייטש ןוא ןציז ןיילַא
 רעמ טזָאל ןעמ ,ןריט יד ייב ךיז טרַאּפש ןעמ .ןּפמָאל עלַא ןענערב סע
 .ןיירַא טינ

 יד ןיא ,ןסַאג עמערָא יד ןיא ןביילב טנעקעג ןעמ טָאה ױזַא יו
 ,ךַאז עסיורג ַאזַא ןייז ףרַאד רעטַאעט-סַאלַאּפ ןיא ןעוו ,רעזייה עטלַאק
 ,בוטש ןיא ןציזנייא ןעמ לָאז ױזַא יו ? בוט-םוי רעשילרעטסיוא ַאזַא
 תולד ןטימ עמַאס ןיא ןעגניז ןוא ןצנַאט ןלעו רעדניק רעטרעדנוה ןעוו
 ? רעצ ןוא

 ,רעטַאעט-סַאלַאּפ ןיא ןגיוצעג טָאה סע

 רעדניק יד -- סעמַאמ יד ייב רעצרעה יד טּפַאלקעג ןבָאה סע
 -המחלמ ןיא ןענייז סעטַאט ערעייז ןעוו .ענעצס רעד ףיוא ןייז ןלעוו ערעייז
 יד ,ןבָאה תונמחר טָאג לָאז ,ואוו-טסייוו-רעוו רעדָא טפַאשנעגנַאפעג
 ,דניק ןופ ןבָאה תחנ שטָאכ ןעמ לָאז ,ןדָאלעגנָא ןענייז רעצרעה

 ןיא ןפָאלעג ןענייז ךעלדיימ ןוא םירוחב ,ןטסישידיי ,ןטסילַאיצָאס

 יד זיא סע .ילוש רעזדנוא ,בוט-םוי רעזדנוא זיא סע' :ןיירַא רעטַאעט
 ."שידיי ףיוא לוש ַא זיא סע ,לוש עיינ

 : גנולעטשרָאפ-הכונח יד ןָא ךיז טבייה טָא ןוא

 ,טצנַאט ,טגניז ענעצס יד .סנייא ןרָאװעג ןענייז לָאז ןוא ענעצס;
 ,טּפעלקעגפיונוצ ןרָאװעג זיא ץלַא -- טעשטּפעש לַאז רעד ןוא טליּפש
 -טרעדנַא ןיא ּפָא ןכליה סיפ עשרעדניק עקידנצנַאט יד ,ןסָאגעגפיונוצ
 טָאה ענעצס רעד ןופ טייקיטכיל יד .לַאז ןיא רעצרעה טנזיוט ןבלַאה

 יד ,שדוקה-תדובע יד .רעטימעג טנזיוט ןבלַאהטרעדנַא טכַאמעג לעה
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןבָאה ןעמַאזצ ץלַא -- רעדניק הנחמ יד ,ןושל-עמַאמ סָאד ,םינוגינ
 ןעמענוצפיוא סָאד גנע זיא ץרַאה סָאד ,ףושיכ ַא ןָאטעגפיוא

 ןייז ןופ תחנ טַאהעג ןוא ןעוועג ָאד עטַאט רעד טלָאװ יַאכעינ --
 ןעוועג שטָאכ טלָאװ ,סקיב ַא טימ דלעפ ןיא ךיז רע טרעגלַאװ ,לרצוא
 ךָאד ףרַאד ןעמ ,סטכַאמעגנייא לסיב ַא ,דניק ןרַאפ לרעקוצ ַא בוטש ןיא
 ..,.!ןשוקעצ סע

 טנזיוט ןבלַאהטרעדנַא יד ,לַאז רעד רָאנ טינ טמערוטש סָאד ...
 -גנוי ןופ החמש יד זיא סָאד ,הפוקת עיינ יד טמערוטש סָאד ,ןשטנעמ
 רעדניק יד טימ ָאד זיא ןיילַא ץרּפ ! לוש-ץרּפ ,ןושל-עמַאמ םענערָאװעג
 ,ענעצס רעד ףיוא

 ןעמ ,קיטכיל טרעוװ לָאז ןיא ,ּפָארַא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעד ...
 ןיז .רעליימ יד טכַאמרַאפ ןטלַאה טינ ןעק ןעמ ,קיאור ןייז טינ ןעק
 -ערָא סָאװ ,תובהלתה ןוא ןוחטב ,תוקבד ןופ קלָאפ ַא ןופ רעטכעט ןוא

 -ָאקלַאב יד ,עירעלַאג יד ,לַאז רעד טכָאק ...עקַאילוה רעמ ץלַא ,רעמ
 ערעייז ןופ ןרערט ןשיװ סעמַאמ .ןטייוצ םוצ רענייא טכַאל ןעמ ,ןענ
 ,ןגיוא

 יד טָא ,סעכָאלעמלַאב ,רעטעברַא ,לוש-ץרּפ רעד ןופ ןשטנעמ יד
 ןיול רעייז ןעמוקַאב טציא ןבָאה ,רעייטש-לוש טײקמערָא ןיא ןלָאצ סָאװ
 ףיוא ןקוק עלַא זַא ,ליפעג ַא ןבָאה ייז ,ליפ וצ ,רתוהו יד ,סנפיוה עלופ
 *.,.!לוש"-ץרּפ רעייז ךָאד זיא סע .אנקמ ייז ןענייז ,ייז

 ךוב ןופ לייט םענעי ןיא) ?טַאּפ בקעי טריּפשעג עגר רענעי ןיא טָאה סָאװ

 :(תפצ ריאמ ןעמָאנ ןטכַארטעגסױא ןרעטנוא ףיוא רע טערט

 ןרָאװעג רע זיא ,בוט-םוי םוצ ןעמוקעג זיא ןעמ רעטנענ סָאװ,
 ּפערט ןוא ןסַאלק יד רעביא ןפָאלעגמוא זיא רע .רעטריזירטקעלע ץלַא
 -עגנָא תוררועתה ןייז טימ טָאה רע .טלעוו רעשיטסַאטנַאפ ַא רעביא יו
 רעדילגטימ יד ,רעדניק יד ,סרערעל עלַא -- קָאטש יירד עלַא ןדנוצ
 -עגנָא-לופ רעבָא ,עצרוק ןענייז געט יד .גנוטלַאװרַאפ-לוש רעד ןופ
 ,טנערב חומ רעד ,עקיגָאװ ןענייז ןהעש יד .ענעדָאל

 קירבַאפ עקיטסייג ַא יוװ ןגיוא ענייז ןיא סיוא טעז לושיץרּפ יד ...
 ןלופ ןיא ןענייז סעיסימסנַארט יד ,סרעדור יד .ןרָאטָאמ ךס ַא טימ
 ,קירבַאפ-ץרּפ רעד ןיא רעינישזניא ןַא זיא ,ריאמ ,רע .גנַאג

 *...!הברב-לזמ ןייז לָאז ,טוג ןייז לָאז

 -לוש םוצ ןפיול וצ רעבעוו רעד לדייז טמוק גנולעטשרָאפ רעד ךָאנ ןעוו ןוא

 : טהנעט ןוא רעטלַאװרַאפ

 שטָאכ ....ןגָאז סעּפע םיא ףרַאד ןעמ . ..ןײגקעװַא טינ ליוו םלוע רעד --

 .י.רעטרעוו רָאּפ ַא

 ; דייר עקיטלָאמעד ענייז ןורכז ןייז ןופ סױרַא טַאּפ טמענ
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 טגָאזעג תפצ ריאמ טָאה -- ...ןדייר וצ רעווש רימ זיא סע ---2
 ...לושיץרּפ יד ,רעדניק יד טרעהעג ןוא ןעזעג עלַא ןבָאה רימ ---
 טדער קלָאפ ןופ המשנ יד ןכלעוו טימ ןושל םעד טרעהעג ןבָאה רימ
 -םיאנומשח ,רעביא ךיז ןפור תופוקת ןכלעוו טימ ,טייקיבייא רעד וצ
 טימ םילשורי ןופ ןירעשיפ עמערָא יד ,הפוקת רעזדנוא ןוא הפוקת
 "גוא .,.דחא ,סנייא זיא סע ...סעקסַאיּפ ןופ ןירעשיפ רעמערָא רעד
 ענעסקַאװרעד ןיוש ךָאד ןענייז רימ ,דיירפ רעזדנוא יוװ דיירפ רעזד
 יד ןופ דיירפ יד ,עניימ רעטסעווש ,עניימ רעדירב ,רעבָא ; ןשטנעמ
 רעטניה ,גנַאהרָאפ טייז רענעי ףיוא ןייז טציא טלָאז ריא ןעוו ! רעדניק
 טנוזעג רָאנ ייז ןלָאז ...רעדניק יד ןופ דיירפ יד ןעז ןוא ,ןסילוק יד
 .+. ןייז

 "ַאווכ ךיז ןגָארט לָאז ןופ ,תפצ ריאמ טשינ ןעק ןדייר רעמ .גונעג
 קידנדייר ןוא םלוע ןרַאפ קידנעייטש ,ריאמ ,רע .טײקרַאבקנַאד סעיל
 רעד ןופ תובהלתה רעד ןופ טקנוּפלמַאז רעד ןרָאװעג זיא ,םיא וצ
 .?עסַאמ יד ,יז טמערוטש --- עסַאמ

 םעד ןבײהסױרַא ןעמ ףרַאד טציא ,עסַאמ-סקלָאפ --- סרעוט-לוש -- סרערעל

 ; טײקרַאטש ריא ןופ םירוקמ עטסקיטכיוװ יד ןופ םענייא ,לוש רעד ןופ לייז ןטרעפ

 ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ רעליש םעד

 טַאּפ טקידנערַאפ ,ךוב-רוכזי רערעל ןיא ,"ָאשיצ; רעד ןגעוו טעברַא ןייז ןיא

 : (482-482 'ז) יױזַא

 ,ןלוש יד ןופ םידימלת יד ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג קינייװ זיא סע;
 ןסיײרוצּפָא טינ זיא סע .ןרָאװעג טכַאמעג טינ בייהנָא ןייק וליפַא זיא סע
 ,רעדניק יד ,סרערעל יד ,ןלוש יד ,ָאשיצ' יד -- ןרעדנַא םעד ןופ סנייא
 ,הנחמ ןייא עלַא -- סרעוט עשיטילָאּפ יד ,ןרעטלע יד

 רָאּפ ַא שטָאכ ןביירש ןלוש יד ןופ םידימלת יד ןגעוו ךיא לעוװ
 ןעמַאזקע ןסיורג ַא רַאפ ןענַאטשעג ןענייז ,םידימלת יד ,ייז .תורוש

 יד ןיימ ךיא .ןעמַאזקע רעקימַאלפ ַא ,רעקידרעייפ ַא ןעוועג זיא סע
 טינ רענייק .סָאטעג-יצַאנ יד ןיא טכענ עקימַאלפ ןוא טכענ ערעטצניפ
 רעד ןיא קעװַא ןענייז ייז .ןטלַאהעגסיוא ןעמַאזקקע םעד טָאה ייז יוװ
 ןטימ ,ןטייקסיורג ןופ ןיורק רעד טימ ,םַאלפ ןוא רעייפ ןיא ,טייקיבייא
 יָאשיצ' ןופ ןלוש יד ןיא ענעגיוצרעד יד ,םידימלת יד ,ייז .דובכה רתכ
 ןענייז ,עידרַאװג עגנוי עשיטסילַאיצָאס יד ,טנגוי יד רעטעּפש ןוא
 ןרַאפ טניימעג טָאה לוש יד סָאװ ,םעד ןופ תודע עשירָאטסיה יד ןעוועג
 | ,"קלָאפ ןשידיי

 ןרָאי ענעי ןיא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ןעגנולייצרעד יד ןיא טָאה טַאּפ

 "ךערעל ענייז ןופ רעדניק ןופ ןטלַאטשעג טנעמיטנעס סיורג טימ טרעדלישעג

 גירק ןכָאנ .ןעלקיטרַא-גנוטייצ ענייז ןיא ןבירשעג טּפָא ייז ןגעוו טָאה רע .ןסַאלק
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 רעייז ןוא סרעליש-רעדניק ןבירשַאב ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא ןיא רע טָאה

 רעד טעמכ טיבעג םעד ףיוא זיא רע .גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא ליײטנָא

 טלוב רעייז ןרירוגיפ סרעליש יד ,רוטַארעטיל-ןברוח רעזדנוא ןיא רעקיצנייא

 רעכעלסעגרַאפמוא רעד טימ ךיז טקידנערַאפ סָאװ ,"רתסא ןירערעל יד; ןיא

 רעד ןופ תורוש עכעלברעטשמוא סצרּפ .ל .י טנעייל רעליש ַא ױזַא יו ,ענעצס

 -סקלָאפ רעסיורג רעד ףיוא (?רימ ןענייז ןדיי עצלָאטש ,עסיורג,) *טייק ענעדלָאג;

 -טלעו רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ טרַאה רבק סצרּפ .ל .י וצ עיצַארטסנָאמעד

 וצ וואורּפ ַא ךיוא ךות ןיא זיא "עקהנח; קרעװ טצעל עמַאס ןייז ןוא .המחלמ

 סענייש רעטסעוװש ןייז ,לוש רעשידיי רעד ןופ ןיטנַאודַארג ןייא ןקיביײארַאפ

 ,סָאטעג יד ןיא גייטשפיוא-השודק רעייז ןיא ,רוד ןצנַאג ריא ןוא ,רעטכָאט

 רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ רעליש םעד טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד זיא טַאּפ

 רָאנ זיא סָאד רעבָא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפעגניירַא לושסקלָאפ

 טלָאװ ,ומש חמי ,רעלטיה טינ ןעוו סָאװ ,הנחמ עקיזָאד יד .ביײהנָא ןַא ןעוועג

 --- טנָאמרַאפ ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,ןטנַאלַאט עסיורג רעטרעדנוה יד טימ -- יז

 "ידיי רעד ןופ ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןופ שארב ןענַאטשעג רעכיז טציא

 ןכעלטנירג ריא ףיוא ,ןוקית ריא ףיוא ץלַא ךָאנ טרַאװ יז .רוטַארעטיל רעש

 ,רעצַאשּפָא ןוא רעביײרשַאב

 ּפיט םעיינ םעד ןופ גנורעדליש רערעטיירב ַא רַאפ ץַאלּפ רעד זיא ָאד טינ

 עדייב ןשיווצ ןרָאי יד ןיא סָאג רעשידיי רעד ףיוא ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,ןדיי

 -ַאב גנואיצרעד ןוא גנודליב ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ ןגנוי םעד : תומחלמ-טלעוו

 "סנע םצע םעד ןייטשרַאפ טינ רעבָא ןעק ןעמ .לוש רעשידיי רעד ןיא ןעמוק

 רעדניק יד זַא טכַארטַאב ןיא טינ טמענ ןעמ ביוא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ

 ייז ןבָאה סרערעל יד סָאװ ,ןסיוו ןופ סרעסינעג ,םידימלת ןעוועג רָאנ טינ ןענייז

 הנחמ-לוש רעד ןופ לײט-דנַאטשַאב ַא --- טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא רָאנ ,טכַארבעג

 .לוש רעד ןופ חוכ רעוויטַאמרָאפ רעקיטכיוו ַא ןוא

 --- !לוש רעייז --- לוש רעייז וצ רעדניק יד ןופ טפַאשביל ןוא טּפַאשיײרטעג יד

 ,םענייא ןופ ןבירשעג ןרעװ תורוש יד טָא ,ןבײרשַאב וצ טינ שממ ןעוועג זיא

 ןעק רע .לוש רעשידיי רעד ןיא ןרָאי-לוש ענעגייא ענייז טלוב טקנעדעג סָאװ

 ,רעמעװקַאבמוא ,רעמערָא קיסעמסינטלעהרַאפ רעד וצ גנואיצַאב ןייז ןכיילגרַאפ

 "לַאזע ןקניניילק ,ןסַאלק עגנע עריא טימ לוש רעשידיי רעטצייהעג-טינ לָאמ טפָא

 -לוש ןָא טעמכ ,ךעלקנעב-לוש עטצונעגּפָא יד ,(רעמיצ רערעסערג ַא זיולב)

 וצ רעדניק ענעגייא ענייז ןופ גנואיצַאב רעכעלבעל רעד טימ -- םירישכמ

 יד טימ ,לוש רעשיטָאטש רענַאקירעמַא רעמערַאװ ןוא רעקיטכיל ,רעסיורג רעד
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 -טכיל ,םירישכמ-ףליהעג רעטרעדנוה ,ןעגנוטכירנייא עשיטסַאנמיג ,ןלַאז עקיזיר

 ,ןלַאז-קעטָאילביב ןוא ןרעמיצ-קיזומ ,סיוואומ ןוא רעדליב

 ןיא ןבעל ץנַאג ַא טגָארט ,רעלישסקלָאפ ענעזעוועג ,זדנוא ןופ רענייא רעדעי

 טָאה סָאװ ,רערעל ןדעי ןופ ,לוש רעד ןופ תונורכז עטסמערַאװ יד המשנ ןייז

 עלעטימ יד ןיא טייו עלַא ןענייז רימ ןעוו --- טציא ךיוא .טנרעלעג זדנוא

 -לוש עטלַא יד עיגלַאטסָאנ טימ רימ ןעגניז ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק רימ ןעוו -- ןרָאי

 | ,רעדיל
 טנַאװ עקידעבעל עטסעפ רעבָא עגנוי ַא יװ ןענַאטשעג ןענייז רעדניק יד

 ןפרַאװסױרַא) "סעיסימסקע, ןופ ןלַאפ טפָא ץנַאג ןעוועג .לוש רעייז ןופ ץוש םוצ

 ,רעירפ ןרָאי רעקילדנעצ טימ .(טלעג-הריד ןלָאצַאב טינ רַאפ הריד רעד ןופ

 סרעריפ-רעגענ יד רעטעּפש ךס ַא ןוא טיָארטעד ןופ רעטעברַא-ָאטױא יד רעדייא

 תודימלת ןוא םידימלת יד ןבָאה --- "ןקיירטס-ץיז; יד ןגעוו ןענופעגסיוא ןבָאה

 ןצעזקעװַא ךיז ןגעלפ ייז ,דָאטעמ-ףמַאק םעד טָא ןדנופרעד ןלוש עשידיי יד ןופ

 ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד טימ ןעמַאזוצ עטמַאַאב-הכולמ יד ןוא קנעב-לוש יד ףיוא

 ףיוא זיא הריזג ןייא טינ .רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ קנעב יד ןגָארטסױרַא טפרַאדעג

 ! ןרָאװעג ןגירשעגּפָא ןפוא ַאזַא

 ָאּפמעט-ןרעל םעד טסולפנייאַאב טקעריד ןבָאה ,ןגָאז ןעמ ןעק ,רעדניק יד

 ,לוש רעד ןופ קידָאטעמ-ןרעל יד ךיוא ןיז ןסיוועג ַא ןיא ןוא

 שוריפב ערעייז ןוא טשרוד-גנודליב ןקידלַאװג רעייז ןעניז ןיא ָאד ןבָאה רימ

 רעד סָאװרַאפ ,ןרעלקרעד ןעמ ןעק טימרעד רָאנ ,ןטייקיאעפ עכעלנייוועגמוא

 -יירגרעד יד סָאװרַאפ ,רעוויסנעטניא ַאזַא ןעוועג זיא ןלוש יד ןיא ָאּפמעט-ןרעל

 ןיא םערָא ןעוועג זיא לוש יד םגה --- עקידנצנעלג עכלעזַא ןעוועג ןענייז ןעגנוכ

 -רעמ רעייז ןיא ןבָאה סרערעל יד ןוא ןלַאירעטַאמ-ףליה ןיא ,ןטייקכעלגעמ-ןרעל

 ,סעימעדַאקַא עשיגָאגַאדעּפ ןייק טקידנערַאפ טינ טייה

 ןיא ןעגנורעייפ-םויס עסיורג יד ןעמוקעג ןענייז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא

 ןטנַאודַארג יד ןופ ןרעוו טנעיילעג ןַאד ןגעלפ סָאװ ,ןטעברַא יד .ןלוש עשידיי יד

 (עטכישעג רענײמעגלַא ןוא רעשידיי ,רוטַארעטיל רעשידיי ןגעוו לייטנטסערג)

 ןופ רעדניק ןופ סעיציזָאּפמָאק-גנַאפנָא ענעפלָאהַאבמוא ןייק ןעוועג טינ ןענייז

 "המכח ,עטפיטרַאפ ,עלעניגירָא ,עלופטכַארּפ ןעוועג ןענייז סָאד ,רָאינרעל ןטעביז

 ַא וליפַא רעדָא טנַאודַארג-לושלטימ ַא סָאװ ,ןעייסע עטריטנַאלַאט ןוא עקיד

 טָאה ןעמ ןעוו !ןעמעש טפרַאדעג טינ ייז טימ ךיז טלָאװ טנעדוטס-שזדעלַאק

 עצנַאג יד טָאה ,ןעגנולעטשסיוא-לוש"דנַאל עטמירַאב יד טנדרָאעגנייא ךָאנרעד

 טניוטשעג שממ ןשטנעמ-רוטלוק ןוא סרעביירש עשידיי ןבָאה ,טלעוו עשיגָאגַאדעּפ
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 ןבָאה רעדניק יד ןופ ןטעברַא יד סָאװ ןטנַאלַאט יד ןוא טייקפייר רעד ףיוא

 ,טקעלּפטנַא

 רעטנוא ןענַאטשעג שממ ןענייז סרערעל יד ואוו ,ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב

 טנעקעג לוש יד טָאה ,רעדניק עקיטשרוד:ןסיוו יד ןופ *רָארעט ןשיגָאגַאדעּפ, ַא

 ערענָאיצולָאװער שממ ,עלַאקידַאר ,עטסיירד ,עיינ ןכוז רדסכ -- טזומעג שממ --

 עמַאס יד ןעוועג לוש עכעלטלעוו-שידיי יד זיא ןיז םעד ןיא ,ןדָאטעמ-ןרעל

 דנַאלסיױא ןופ ןעוטפיוא עשיגָאגַאדעּפ עטסעיינ עלַא ,לוש *עטסרענָאיצולָאװער;

 -ערגָארּפ; סיאויד ןַאשזד ,"ןַאלּפ-ןָאטלַאד, רעד ,ירָאסעטנָאמ ,יצָאלַאטסעּפ --

 -רעדניק עטסטיירב ,*לוש-דלַאװ, ,"לושסטעברַא; עשטייד יד ,"גנואיצרעד עוויס

 -עפעש ןוא ןרָאװעג טוואורּפעגסיױא גלָאפרעד טימ ןענייז -- גנוטלַאװרַאפטסבלעז

 ,לוש רעשידיי רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד וצ ןרָאװעג טריטּפַאדַא שיר

 -יטעט עשירָאטַאוװָאניא יד ןעוועג ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא שירעביפ סרעדנוזַאב

 סָאװ טייקשירעפעש יד ןפיירגַאב וצ טינ שממ זיא סע ,ןרָאי עטשרע יד ןיא טייק

 ענעקַאבעג-שירפ .ןזיװעגסױרַא ןַאד טָאה (רע יו ערעדנַא ליפ ןוא) טַאּפ בקעי ַא

 עיינ ןענרעל טזומעג לָאמ ַא טימ ןבָאה ,ןסַאלק-לוש טימ גנורַאפרעד ןָא ,סרערעל

 ,ךַארּפש ַא ףיוא ;טנרעלעג טינ לָאמ ןייק טציא זיב טָאה ןעמ עכלעוו ,םידומיל

 טָאה סָאװ ,טלדנַאהַאב טינ ןדנַאטשנגעק עכלעזַא לָאמ ןייק טָאה ןעמ רעכלעוו ףיוא

 ,עיפַארגָאטרָא ןוא קיטַאמַארג ענרעדָאמ ענעבירשעגנָא ןייק טַאהעג טינ וליּפַא

 -ָאטרָא ענרעדָאמ יד ןריפניירַא סָאד סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ רעבירעד זיא סע

 ןוא לוש רעשידיי רעד רַאפ םעלבָארּפ עלַארטנעצ ַא ןרָאװעג ךיילג זיא עיפַארג

 -רעדָאמ יד טָאה סָאװ ,חוכ רעקיצנייא רעד ןעוועג סרערעל יד ןענייז גנַאל-ןרָאי

 עטקורדעגּפָא עטשרע יד ,טריפעגכרודַא עיפַארגָאטרָא רעשידיי רעד ןופ עיצַאזינ

 ןרָאװעג טעברַאעגסיױוא עקַאט זיא לוש רעשידיי רעד רַאפ עיפַארגָאטרָא ענרעדָאמ

 זדנוא םעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא סרערעל רעקָאטסילַאיב יד ךרוד

 זיא עיפַארגָאטרָא-*ָאוװייע יד) ןַאלּפַאק חסּפ ןוא טַאּפ בקעי *לרָאּפע ןטנַאקַאב ןיוש

 (רעטעּפש ןרָאי ליפ טימ ןעמוקעג

 רעטפַאהרעביפ רעייהעגמוא ןופ ןרָאי ןעוועג סָאד ןענייז ןטַאּפ בקעי רַאפ

 ךיז ןפיטרַאפ ;רוטַארעטיל עשיגָאגַאדעּפ ןעגנילש -- אפוג ךיז רעביא טעברַא

 ןענייז ?ןטעטילַאיצעּפס, ענייז ,סַאלק ןיא ןריטנעמירעּפסקע ; עיגָאלָאדָאטעמ ןיא

 -ָאטעמ : שידיי ןופ קידָאטעמ ; סַאלק ןטשרע ןיא ןענרעל ןופ קידָאטעמ : ןרָאװעג

 טפָא רימ ןעניפעג ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .עטכישעג רעשידיי ןופ קיד

 עקיזָאד יד ףיוא ןצנערעפנָאק עשיגָאגַאדעּפ ףיוא ןטַארעפער ענייז ןגעוו ןטכירַאב

 .סעמעט
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 רעדיל ןפַאשַאב זומ רע :טיבעג רעדנַא ןַא ףיוא שירעפעש ןייז ךיוא זומ רע

 עדמערפ ןופ רע טריטּפַאדַא ערעדנַא ;ןילַא רע טביירש לייט .רעדניק יד רַאפ

 יד רַאפ סעידָאלעמ ןביירש ןלָאז ייז ןטסילַאיצעּפס-קיזומ טגעוװַאב רע .תונושל

 ענעגנוזעצ ַא ןעזעג לוש עשידיי יד זיא ןָא עגר רעטשרע רעד ןופ .רעדיל עקיזָאד

 -פיױרַא רעדניק יד ןבָאה רעטַאעט-סַאלַאּפ ןיא טירטפיוא ןטשרע םענעי ןיא .לוש

 טימ ןעגנולקעג טָאה לַאז רעד ןוא ןָאפ-לוש ַא טימ ענעצס' רעד ףיוא טרישרַאמ

 רעד וצ טסַאפרַאפ טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,ןמיה-לוש םעד ןופ רעטרעוו יד

 ; טייהנגעלעג

 ןָאפ-עלוש יד ,ןָאפ רעזדנוא

 ,זדנוא רעביא ץלָאטש טרעטַאלפ

 :ןָא ודנוא טגָאז יז ,טלייצרעד יז

 *!זדנוא ייב טנייה ךָאד זיא בוט-םוי

 סָאװ ,רעדניק יד רַאפ ךעלהשעמ ןפַאשַאב וצ ןעוועג זיא קיטכיוו ױזַא טקנוּפ

 ןענעיילרָאפ ןענעק ןלָאז סרערעל יד סָאװ ןוא ןענעייל ןענעק ןלָאז רעדניק יד

 טייקיטעט עשירעלעטשטפירש סטַאּפ בקעי ךיז טעוועריקרַאפ ָאד ,רעדניק יד רַאפ

 עצילָאּפ"רעכיב עצנַאג ַא שממ זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,טיבעג םעיינ ַא ףיוא

 ערעדנַא ; םרָאפ-עלעכיב רעדָא -ךוב ןיא ןעניישרעד לייט .ךעלהשעמ-רעדניק טימ

 | ,ןלַאנרושז-רעדניק ענעדיײשרַאפ ןיא טקורדעג --

 ןוז ןיימ,; טעמדיװעג זיא ךעלהשעמ-ך"נת ףניפ ןופ גנולמַאז עטשרע יד

 -סיוא ןופ וואורּפ ַא תורוש יד טָא ןענייז רעטעּפש רָאי קיצפופ טימ ."עקלאונמע

 ןגייא ןייז טימ טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,געוו ןקיטסייג םעד רַאפ קנַאד ןיימ ןקירד

 .ןוז ןייז רַאפ טקַאהעגסיױא ,טעברַא רעשירעפעש ןייז טימ ,ןבעל

 -רוא ןופ ןטנעמעלע ללכב ןוא ךעלהשעמ-ך"נת ןריפניירַא טימ תוכייש ןיא

 טקילפנָאק ןפרַאש ַא ףיוא ןלעטשּפָא ךיז טניול ,סַאלקנרעל ןיא רבע ןשידיי ןטלַא

 ,סרעטלַאװרַאפ-לוש ענייז ןוא ןטַאּפ ןשיווצ

 ץנַאג ַא ןעזעג ןבָאה רימ יוװ ,הקיני עקיטסייג ןייז טָאה סָאװ ,ןטַאּפ רַאפ

 "דנעטשרַאפטסבלעז ןעוועג זיא ,ןרָאי-הבישי ןוא -רדח עירפ יד ןופ ןגיוצעג ןבעל

 עסיורג יד רעדניק יד ןבעגרעביא -- זיא ךוניח ןשידיי ןופ דוסי רעד זַא ךעל

 -טנזיט-ליפ ןייז רעדניק יד טימ ןענרעל ,קלָאפ ןשידיי ןופ השורי-רוטלוק

 ,ןלַאעדיא עלַאיצָאס ןוא עשיטע עסיורג יד טימ ייז ןטפעהַאב ,עטכישעג עקירָאי

 ,םיכלמ ןוא םיטפוש ,שמוח רעד -- ך"נת רעטלַא-רוא רעד זיא שרוש רעייז סָאװ

 ,םיאיבנ יד

 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא .דנַאטשרעדיװ ַא ףיוא ןפָארטעגנָא טָאה סָאד
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 ךס ַא ןעוועג ןענייז ,".ס.סא יד יװ ײטרַאּפ רעכעלשידיי ַאזַא ןיא ןליפַא ,גנוגעוו

 "-וטיּפַאק --- טניימעג טָאה שמוח ןטימ רעדניק יד ןענעקַאב סָאד סָאװ ,ןשטנעמ

 סייררעביא ןקידנעטשלופ ַא טרעדָאפעג ןבָאה ייז .עיגילער רַאפ ,רעלק ןרַאפ עיצַאל

 עכלעזַא ןסָאלשעגסױא עיצּפעצנָאק רעייז ןיא טָאה ?טייקכעלטלעווק .ןטכענ ןטימ

 ,ןטנעמעלע *עלַאקירעלקא
 עיינ ןזָאלב ןביױהעגנָא --- 1917 ןיא -- דלַאב ןיוש ךָאד ןבָאה וצרעד ןוא 7

 לענש ןעמונעג ךיז טָאה גנוגעוַאב עשיטסילַאיצָאס יד .ןטניוו ערענָאיצולָאװער

 ןענופעג ןבָאה ןעגנומיטש *עזעיגילער-יטנַא; עפרַאש עכלעזַא ןוא ןריזילַאקידַאר

 ,סרעוט-לוש יד ןשיווצ ךיוא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 זיא (208"221 יזז ,"ך"נת ןגעוו המחלמ, לטיּפַאק) "רתסא ןירערעל יד; ןיא

 טלעטשעג ךיז טָאה גנוטלַאװרַאפ-לוש יד ; טקילפנָאק רעד טָא ןבירשַאב יונעג

 ,טסייג לארשי ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ רענעעזעגנָא רעטייווצ ַא ,ןטַאּפ ןגעק

 םעד ןגעק ףירגנָא םעד טריפעג טָאה (לוש רעטייווצ ַא ןיא) רערעל ַא ךיוא ןיילַא

 .ןרָאװעג טריקיטירק ףרַאש זיא טַאּפ ,(* רעטלַאװרַאפ-לוש

 יד .רעסייה ַא -- טנעמַארעּפמעט רעד ,טימעג רעד .ןעוועג ןעמ זיא גנוי

 ,עטולָאסבַא ןַא -- טכערעג זיא -- ערעדנַא יד טינ ןוא --- רע זַא ,גנוגייצרעביא

 ןעצ רעביא טימ סע טָאה רע יוװ ױזַא -- ריט רעד טימ ןָאטעג קסַארט ַא רע טָאה

 ןעמוקעג טינ רעמ זיא רע .קעװַא ןוא -- !הבישי רעקצולס ןיא ןָאטעג קירוצ רָאי

 ,קנַארש-רעכיב יד ןכָארבעגפיוא טנעה יד טימ ,ןעמוקעג זיולב זיא רע .לוש ןיא

 ןציז ןבילבעג ןוא -- ך"נת םעד ןעמונעגסױרַא רעגניפ עטקיטולבעצ טימ
 ,בוטש ןיא

 רַאפ טָאה טלַאהניא ןשידיי-שירָאטסיה ןָא לוש עשידיי ַא !?טקיירטס; רע
 ! ןיז ןייק טינ םיא

 טָאה רע : רקיע רעד .הרשּפ ַא טכַאמעג ,טגײלעגנײרַא רעטעּפש ךיז טָאה ןעמ

 ,טלָאװעג טָאה רע יו ןענרעל רעטייוו טנעקעג

 טכיל ַא טפרַאװ רע .קיטכיוו ןטקנוּפדנַאטש ליפ ןופ זיא דָאזיּפע רעד טָא

 רעירפ ַא זיא סע .לוש רעשידיי רעד ןיא ןשינעלגנַארעג עקיטסייג יד ףיוא

 עשידיי וצ גנואיצַאב ןייז וצ ,טַאּפ בקעי ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד וצ ?לסילש,

 טָאה סָאװ עגַארפ רעד וצ ,רעטעּפש רָאי 20 רעביא טימ ,ןעמוק רימ ןעוו .סעגַארפ

 עשידנוב רעקרָאי-ינ יד ןופ טייהרעמ רעד ןופ טלײטעגּפָא ףרַאש ױזַא םיא

 ןעק --- הנידמ רעשידיי רעיינ רעד וצ גנואיצַאב רעד ןגעוו עגַארפ יד -- סרעריפ

 רָאג ַא ןרָאװעג יז לב זיא ןוא ןטסינומָאק יד וצ קעװַא רעטעּפש זיא טסַײג לארשי (*
 | ,רעוט רענעעזעגנַא
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 .עטַאבעד-לוש רענעי ןיא ןעניפעג חוכיוו םעד טָא ןופ *ןרוּפש; עטשרע יד ןעמ

 ,געוװ ןכעלנייּפ לָאמ טּפָא ,םענעגייא ןייז ןייג וצ סולשַאב רעכעלנייּפ סטַאּפ בקעי

 עטסטנעָאנ ענייז ןופ קיטירק רעטסרעטיב רעד רעטנוא ןוא עיצַאלָאזיא ןיא

 .ךעלדיײמרַאפמוא ,ךעלדנעטשרַאפ ןַאד טרעוו ,םירבח:ייטרַאּפ

 -קַארַאכ ןשיטסילַאיצָאס םעד ןריקיטירק טנעקעג טינ רענייק טָאה רַאפרעד

 ןיא ןעוװעג זיא יז .קידָאטעמ-ןרעל רעניימעגלא ריא ןיא לוש סטַאּפ ןופ רעט

 -ָאס יד ןופ סעירָאעט עשיגָאגַאדעּפ עטסנטירשעגרָאפ עמַאס יד טימ גנַאלקניײא

 -רעדניק ץרּפ .ל .י רעד; ןסייהעג טָאה יז ,דנַאלסיױא ןיא ןגָאנַאדעּפ עשיטסילַאיצ

 -ןרעל ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא ןעוועג זיא טעברַא ,(* *?לושסטעברַא ןוא םייה

 .ןדנַאטשנגעק עלַא ןיא דָאטעמ

 יד ןָאטעגכָאנ וליפַא טָאה ןעמ :רעטייו טירש ַא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןעמ

 רעד ןופ וטפיוא רעטסנעש רעד ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ,?ןלוש-רוטַאנ; עשטייד

 תמאב זיא סָאד .גנוגעװַאב-"לוש עיינ; רעטריטנעירָא-שיטסילַאיצָאס ,רענרעדָאמ

 עקירעגנוה יד טָאה'מ :לוש"ץרּפ .ל .י רעד ןופ גנוכיירגרעד-ןיורק יד ןעוועג

 סקינװָאקלוּפ, יד ןיא םישדח-רעמוז יד ףיוא טריפעגסיורַא רעדניק עשיטיכַאר

 רעשירַאצ רעד טימ ןֿפָאלטנַא ןענייז םיטַאבעלַאב יד) טָאטש ןרעטניה *סעשטַאד

 ,(יימרַא

 ייב ,(241-229 יזז) "רתסא ןירערעל יד; ןיא ןבירשַאב יונעג זיא סָאד ךיוא

 קנעדעג ךיא .תונורכז-רעדניק עשטשוטמ ןבילברַאפ םישדח ענעי ןופ ןענייז רימ

 רענייא ןעוועג זיא רעטָאפ ןיימ) סרערעל יד םורַא קידנציז ,דלַאװ ןיא ןענרעל סָאד

 סעּפע יװ ,רענטרעג-סנירג עסיורג יד ןיא ןטעברַא סָאד ;(סרערעל עניימ ןופ

 ,גנובעלרעביא עכעלנייוועגמוא ענדָאמ ַא

 ידע ,רוקמ ןלַארטנעצ םעד וצ רדסכ רענעייל םעד ןקישקירוצ טינ ידכ

 ןרעגנעל ןייא ןקורדרעביא טימ ןענעגונגַאב ךיז רימ ןלעוװ ,"רתסא ןירערעל

 רעטעברַא עשידיי לָאמַא ןעוועג, לקיטרַא ןטנָאמרעד ןיוש םעד ןופ ףַארגַארַאּפ

 ; (35 יז ,1955 ,דניירפ רעקָאטסילַאיב) *קָאטסילַאיב ןיא
 .דלַאװ ןיא טייצרעמוז קילבוּפער-רעדניק ַא -- קילבוּפער-רעמוז ַא;

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא ,רעדלעפ ןיא ןוא

 זיאס ןעװ -- *לוש-סטעברַא ןיזַאב .מ, יד ןסייהעג יז טָאה ,1919 ןיא ,םישדח רָאּפ ַא (* |

 יד ןופ רעריפ םעד טעגרהרעד ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ זַא העידי יד עניַארקוא ןופ ןעמוקעגנָא

 רעטשרע רעד ןעװעג -- טסואװַאב יװ -- זיא סָאװ ,(בראפרעבליז .מ) ןיזַאב ,ייעטקיניײארַאפ,

 "ללצ רעקָאטסילַאיב רעַײג רעד ןיא טָאה טַאּפ .עדַאר רעשיניַארקוא רעד ןיא רעטסינימ רעשידַלי

 ,(1919 רַאורבעפ ןטס28) "רעטשרע רעד, לקיטרַא-רעיורט ַא טקורדענּפָא "ןבעל עַײנ סָאד, גנוט

 ךיז טָאה לוש יד ןוא שלַאפ ןעװעג זיא העידי יד זַא ,ןזיװעגסױרַא ןכיגניא ךיז טָאה קילג םוצ
 .ןעמָאנ ןקידרעירפ ריא וצ טרעקעגמוא
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 רעמוז ןיא ךיז טָאה !סעשטַאד סעקינוװָאקלָאּפ ענעפורעג יױזַא יד ןיא
 ןעמ .םייה:רעדניק ןוא לושיץרּפ ,ל .י עטשרע יד טצעזַאב 6

 "רַאפ ןוא טייזרַאפ ,ןסנירג ןופ ןטייב רעטרעדנוה טעברַאַאב טָאה
 ייברעד ןוא ,טעװָאכעג ,טיהעגוצ ,טרעסַאװַאב ,רעדניק יד ןופ טצנַאלפ
 טימ דָאס רעסיורג ַא .רוטַאנ רעד וצ ץרא-ךרד ןוא טפַאשביל טנרעלעג

 ;ךעלרעּפניװ ,ןסערגַא סעטסוק ,ןטכורפ םינימ עלַא טימ רעמייב
 יד ןופ סנטָאש יד רעטנוא ןענרעל ;דלַאװ ןפיט ןיא ןביילק סעדגַאי
 -גַאזעג ,ןעיײרעליּפש ;ןגולפסיוא ןוא ןריצַאּפש ; רעמייב-ענסָאס עכיוה
 יד ףיוא רעצ ןוא טיונ ןטימ עמַאס ןיא ,המחלמ ןטימ עמַאס ןיא ןעג
 -ּפָארַא זיא רָאטקעּפסניא רעשטייד רעד ןעוו .סעקיַאנַאכ ןוא סעקסַאיּפ
 לושידלַאװ ַא --- וטפיוא ןכעלנייוועגרעסיוא םעד ןקוקַאב וצ ןעמוקעג
 "ַארַאּפ' : ליומ ןייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה ,רעדניק רעטרעדנוה טימ

 *!ןידַארַאּפ סערַאװ ןייא ,זיד

 רימ ןעוו ,לוש-דלַאװ רעד טָא וצ ןרעקמוא רוציקב ךָאנ ךיז ןלעװ רימ

 ,רוטַארעטיל-רעדניק ןופ טיבעג ןפיוא ןעוטפיוא סטַאּפ בקעי ןבײרשַאב ןלעוװ

 ,המחלמ-טלעוו רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןוא תעב ןבירשעג

 ,ןטפיוא רעקילָאמנייא ןַא ןעוועג זיא'ס .ןעוועג טינ רעמ זיא לוש-דלַאװ ַאזַא

 "רעדניקע ןקיזָאד םעד טעז ןעמ ןעוו ןוא ,ךעלביילגמוא סיוא סע טעז טנייה

 טימ רעדניק ,טיונ ,רעגנוה ןופ ,המחלמ-טלעו רעד ןופ ןָאפ ןפיוא "ןדעדןג

 ,דרע רעד ףיוא םורַא ןעזױּפ סָאװ ,סיפ עמורק ןוא ךעלכייב ענעזָאלבעגפיוא

 יד ןיא לעיצעּפס עקַאט ,תונברק רעטרעדנוה קעװַא ןּפעלש סָאװ סעימעדיּפע

 ןכרוד ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא ךעלרעדניק יד טעז ןעמ ןעוו ,םישדח-רעמוז

 .שיטסַאטנַאפ שממ סיוא גנוכיירגרעד יד טָא טעז ןַאד -- תוומה-ךאלמ

 געט 2365 עלַא טעברַא-לוש יד שיטסַאטנַאפ ןעוועג זיא ױזַא טקנוּפ רעבָא

 .רָאי ןופ -

 "גואוו ךרוד טריפעג טעברַא ערַאברעדנואוו ַא .טייצ ערַאברעדנואוו ַא ןעוועג

 - ,ןשטנעמ ערַאברעד

 יד זיא לוש עשידיי יד ,עטכישעג יו רעמ ליפ סע זיא ,ןברוח ןכָאנ ,טציא

 -ךעדָאמ ןופ ,טייצ רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ עדנעגעל עקידנרעביױצַאב ,עלופטכַארּפ

 | .ןבעל ןשידיי םענ
 עסיױרג יד טָא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ןטימ ןיא ןענַאטשעג זיא טַאּפ בקעי

 | .ןעניּפש ןעמונעג עדנעגעל

 "ניירַא עדנעגעל רענערָאװעג-קילייה טציא ,רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רע ןוא

 עקידנרעטַאלפ ,עקידנרעביפ עצנַאג ןייז ,ץרַאה סייה ןוא חומ ןפרַאש ןייז ןענוּפשעג

 ,המשנ עגנוי
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 -רעדָאמַאס רעד וצ ףוס ַא .דנַאלסור ןיא עיצולָאװער-רַאורבעפ יד ,7

 ןופ טינ ןסייו ןטניװ ערענָאיצולָאװער יד .עיטַארקָאמעד ,טייהיירפ ! עיװַאשז

 -ַאיצָאס עשידיי יד ןליפ עיצַאּפוקָא רעשטייד רעד רעטנוא ךיוא .ןצענערג ןייק

 ןעגנַאגעג סַאג רעשזַארוס ןופ זיא ןעמ רעכלעוו רַאפ ,עיצולָאװער יד : ןטסיל

 טעװ םַאלפ ריא .דנַאלשטיײד ןיא ךיוא ןכערבסיוא זומ יז !ןָא טמוק ,ריביס ןיא

 .עּפָאריײא ץנַאג ןדניצנָא

 טנעקרענָא טָאה *עדַאר, יד זַא ,העידי יד ןָא עניַארקוא ןופ טמוק דלַאב

 רעשידיי רעטשרע רעד ָאד זיא סע .ןדיי רַאפ עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד

 "רוטלוק עשידיי יד .ברַאפרעבליז השמ טסילַאיצָאס רעשידיי רעד -- רעטסינימ

 -עטיל ,ןעגנוטייצ ליפ .גנואוושפיוא ןשיטסַאטנַאפ ַא ךרודַא ןטרָאד טכַאמ גנוגעװַאב

 "נוה רשפא ,רעקילדנעצ ,ןטעָאּפ עגנוי עיינ ןופ רעכיב ךס ַא ,ןלַאנרושז עשירַאר

 | ,ןלוש עשידיי רעטרעד

 עקידבוט-םוי ַא רָאפ טמוק רעגַאל ןכעלטפַאשלעזעג םענעגייא סטַאּפ ןיא

 ,",ס.סע} יד ,סעּפורג עקידנריטסיסקעילעלַארַאּפ ,ענעדיישרַאפ יד :גנובעלפיוא

 ערעייז ןעמַאװצ ןסילש ,"ןטסיפרעס, ,"ןטסימייס ,, ,ןטסילַאירָאטירעט ,,סי;

 "קינייארַאפ, יד יװ טנַאקַאב לענש) ײטרַאּפ עטקינייארַאפ ןייא ןפַאש ןוא תוחוכ

 ןבעל ןשידיי ןיא לָאר עקידוװעעזנָא רעייז ַא ןליּפש טמענ סָאװ ,(*עט

 רעד ןופ ןַאגרָא ןלַאגעל ןיוש םעד ןיא רעטעּפש קידנביירש ,טַאּפ בקעי

 -סילַאיצָאס עשידיי עטקיניײארַאפ; ןסייהעג ןַאד ןיוש טָאה סָאװ) יײטרַאּפ-.ס,ס2

 ,"תורושב עטשרע יד;) טנכייצרַאפ סע ױזַא טָאה ("יײטרַאּפ-רעטעברַא עשיט

 : (1920 יַאמ 21 ,געוו רעזנוא
 רעביא ,זדנוא ייב ָאד ןעו ,געט יד ןעמוקעג ןענייז גנולצולּפ ןוא;
 עשילרעטסיוא עכלעזַא ןגָארט ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,טנַאװ טייז רעד
 ךיז ןעלקייק עכלעוו ,ןלוקרעדיוו עקיטכיל עכלעזַא ,ןכליה ןוא ןעגנַאלק
 ; טנַאװ טייז םענעי ןופ ,דנַאל ןטייוו םענעי ןופ

 ...עיצולָאװער עשיסור יד --
 ,טלייצרַאפ רענלעז עשישטייד יד זדנוא ייב ָאד ןבָאה םעד ךָאנ ןוא

 עקיכליה יד טכענ יד ןיא וליפַא ןעמ טרעה סעּפָאקָא עשיסור יד ןיא זַא
 : טייוו ןופ ןעיירשעג-ַארוה

 .יי! ַארוה ...ַארוה
 "עג ּפָארַא-טנָארפ ןופ ענעגנַאפעג ןשיוװצ ןעמ טָאה םעד ךָאנ ןוא

 רע ןוא ןגיוא עקירעגנוה טימ ,דרָאב רעצרַאװש ַא טימ ןדיי ַא טריפ
 : הרושב עדליוו יד ןעירשעג זדנוא וצ סַאג ןיא טָאה
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 *...!עװַארּפ-ענוװַאר ....עלַא ,עלַא ..,.,עװַארּפ-ענוװַאר ...! ןדיי --

 רעטגַאװעג ַא ףיוא ײטרַאּפ ןייז ןופ תוחילש ןיא טַאּפ טרָאפ 1918 בייהנָא ןיא

 :רע טביירש לקיטרַא ןבלעז ןיא .רָאפנעמַאזוצ-יײטרַאּפ םוצ ,וועיק ןייק -- עזייר
 םוצ גנַאלקרעדיװ א ןרעה טלָאװעג קרַאטש ױזַא ךיז טָאה סע;

 ,םירבח ןופ הרושב ַא ,ןעמיורט ענעגייא יד וצ ָאכע ןַא ,ץרַאה םענעגייא
 ,?טנַאװ טייז רענעי ןופ ,סנטייוורעד ןופ גָאזנָא ןַא

 -טימ ייז ןבָאה ,עיצולָאװער רעד ןופ ןסעיינ יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו

 ; םי טייז רענעי ןופ סעיינ יד טָא טכַארבעג
 ןוא ןעגנַאלק ,תורושב עקיכליה ןופ שיורעג םעד ןשיװצ ןוא;

  ןזָאלבעג ןרָאה רענרעבליז ַא זדנוא רַאפ טָאה ןעיירשעג
 ,,,ײטרַאּפ"רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס עשידיי עטקינייארַאפ יד --
 רעהַא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא רענעט יד ןשיווצ ןוא

 ,טנַאװ טייז רענעי ןופ עינָאפמיס רעקיכליה ןוא רעקישיור רעד ןופ
 רענעט עשימייה ןופ ןעידָאלעמ עקיטכיל ,עלעה ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה

 ...סרעריפ-םירבח עטלַא יד ןופ ןעמענ עביל --- תולוק עביל ןוא

 ןיא רָאפנעמַאזוצ רעד ...דַארגָארטעּפ ןיא ץנערעפנָאק עטשרע יד
 "עטקינייארַאפ" יד ....ס.י ןוא .ס.ס .. .וועיק ןיא ןלַאװ יד . , .עװקסָאמ

 רעטעּפטש זיא סע .ןבירשַאב טינ לָאמ ןייק עזייר עקיזָאד יד טָאה טַאּפ

 ,ריא ןגעוו ןלייצרעד ןרעה וצ םיא ןופ ןעמוקעגסיוא טינ

 -ןשיווצ עלַארטנעצ יד טכַאמעג ןַאד םיא ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש רָאג ַא

 ,"עגיל-רוטלוק, יד -- עניַארקוא ןיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיי עשיאייטרַאּפ

 טבייה סָאװ ,גנוטייצ-גָאט רעשידיי רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ריא ןגעוו טביירש רע

 {(1919 יַאמ 15 ,"סעגיל-רוטלוק יד,) 1918 ףוס ןעניישרעד ןָא

 רעניַארקוא רעד טימ טנַאקַאב ךיז ךיא בָאה רעמוז ןרָאיַארַאפ;
 -לוק רעד ןופ לדנַאה-רעכיב ןוא גַאלרַאפ ןסיורג ןטימ --- עגיל-רוטלוק
 רעשירעלטסניק ריא טימ ,טעטיסרעווינוא-סקלָאפ ריא טימ ,עגיל-רוט
 ,ןושַארטס ,ןיזַאב ,וָאקַאװטיל :סרעריפ ןוא ּפעק עריא טימ ,עידוטש
 | | ..ליזיימ ןוא סעפַאר ,יקסנישטשעל

 : ןעוועג םולח ַא סָאד זיא קירוצ רָאי קילדנעצ ייווצ ַא טימ לָאמַא
 -- רעטַאעט ,טעטיסרעווינוא ,לוש עשידיי יד ,ךוב עשידיי סָאד

 ךעלטלעוו ַא ןרעוו וצ ןבױהעגנָא דניצַא טָא ךָאנ ךָאד ןבָאה רימ
 ,ןעגנורעדָאפ עכעלטלעוו ןוא םישוח עכעלטלעוו טימ קלָאפ

 "לוק רעניארקוא יד זיא ןעגנולײטּפָא טרעדנוה ריפ יװ רעמ טימ
 "רעביפ ַא ןעגנַאגעג זיא סע .ןדנוברַאפ ןעוועג טייצ ןיימ רַאפ עגיל-רוט
 רענליוע : עגיל-רוטלוק רעד ייב סָאװ ,ןגַאלרַאפ יד ןיא טעברַא עטפַאה
 .!טפַאשנסיװ גַאלרַאפ' ,!גַאלרַאפ-סקלָאפי ,!גַאלרַאפ רעוועיק' ,!גַאלרַאפ
 ןיא ןעמ טָאה עגיל-רוטלוק רעד ןופ גנולדנַאהכוב רעלַארטנעצ רעד ןיא

1191 



 ןטעברַא עיינ ,ןטניוו עיינ ,ןטייצ עיינ

 "גָאר עטסנעש יד .ןעגנולעטשַאב יד ןעמוקַאב וצ ףיוא טרַאװעג ייר רעד
 עלַארטנעצ יד ןעמונרַאפ טָאה סַאג רעװָאקליסַאװ רעד ןופ סעדייבעג
 עשידיי ןופ ןוואורּפ עשידיי עטסנרעדָאמ יד טימ טריצַאב ,גנולדנַאהכוב

 .ןעגנונעכייצ

 רעד ןופ גייווצ ןטסקיטכיװ םעד ןופ ןבעל ןיא טקוקרַאפ בָאה ךיא
 ןריפ סע ןכלעוו ,דנַאברַאפ-רערעל ןשיטַארקָאמעד ןיא --- עגיל-רוטלוק
 יד ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע ,ןַאטיװעל ןוא קינגרַאװָארב ,ןושַארטס
 יד :הביבס עיינ יד ןעגנַאפעג ןוא טקָאלעג טָאה ךימ .,ןסרוק-רערעל
 .רערעלסקלָאפ ןשידיי ןופ רעפסָאמטַא יד ,גנובעגמוא

 רעשידיי רעיינ רעד ןופ קפוד רעד טּפַאלקעג טרָאד טָאה קידעבעל

 ."ךוטלוק

 ןיא ןפורפיונוצ ןעוועג ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ טירש רעטשרע רעד עקַאט זיא

 זיא סע רעכלעוו ףיױא ,ץנערעפנָאק עכעלטפַאשלעזעג עסיורג ַא קָאטסילַאיב

 .רעטסומ רעוועיק ןטיול ,עגיל-רוטלוק רעקָאטסילַאיב יד ןרָאװעג טעדנירגעג

 :רעציזרָאפ -עציוו .טַאּפ בקעי ,אפוג רע עקַאט ןרָאװעג זיא רעציזרָאפ ריא

 | .יקסעישטַאבַאט ןימינב

 ,?טקיניײארַאפ יד ןעמונעגמורַא טָאה "עגיל-רוטלוק, רעקָאטסילַאיב יד

 עשיטַארקָאמעד עשידיי יד ןוא ײטרַאּפסקלָאפ יד ,ןויצ-ילעוּפ יד ,"דנוב; םעד

 "םדוק טָאה יז .טייקיטעט עטיירב ַא טלקיװטנַא לענש טָאה יז ,ץנעגילעטניא

 וצ .ןלושסקלָאפ עשידי עלַא ןעלגילפ עריא רעטנוא ןעמונעגרעטנורַא לכ

 ןסַאלק קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טלייצעג ןעמַאזוצ ןיוש ייז ןבָאה טייצ רענעי

 יד ןופ "ןייארַאפ-רערעל רעשיטַארקָאמעד, ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ייברעד

 .ןלוש יד ןיא סרערעל

 -רעדניק רַאפ גַאלרַאפ ַא טריזינַאגרָא *עגיל-רוטלוק, יד טָאה קיטייצכיילג

 רעטעּפש לסיב ַא) ןלױּפ ןיא ןימ םעד ןופ גַאלרַאפ רעטשרע רעד --- רוטַארעטיל

 ןענישרעד ןענייז טייצ רעצרוק ַא ןיא .(ליּפשיב םעד ןָאטעגכָאנ ענליוו טָאה

 ןבירשעג ייז ןופ טפלעה ַא טעמכ) רעדניק רַאפ ךעלכיב קילדנעצ ייווצ עכלעווַא

 .עיפַארגָאטרָא רעשידיי רעטריזינרעדָאמ ַא ןופ תונקת ,(אפוג טַאּפ בקעי ןופ

 .ענעסקַאװרעד יד ןשיווצ טעברַא-רוטלוק עטיירב ַא ןרָאװעג טלקיװטנַא זיא סע

 רַאנימעס ַא :ךױה רָאג ןטסָאמרַאפ קָאטסילַאיב ךיז טָאה ךָאנרעד דלַאב ןוא

 ,ןלוש עשידיי ןופ ץענ רעקידנסקַאװ-לענש רעד רַאפ סרערעל ןדליבוצסיוא

 יד ןעיוב ןופ גנוטכיר רעד ןיא טייקיטעט עטגַאװעג רעמ ךָאנ ,עטייווצ יד

 ַא רַאפ עינַאּפמַאק יד ןעוװעג זיא עימָאנָאטױא עלַאנָאיצַאנ עשידיי ענרעדָאמ

 -סיוא ןיוש ןבָאה להקה דעו ןופ םיאבג עטלַא יד .הליהק רעשיטַארקָאמעד רעיינ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד טינ רעמ ןריטנעזערּפער ייז זַא ,ןיוש ןליפ ןיײלַא ייז ,לָאר רעייז טליּפשעג

 ,גנורעקלעפַאב עשידיי

 "רעטנוא עטיירב טגירק גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעיינ ַא רַאפ גנורעדָאפ יד

 -לַאװ עטפַאהרעביפ ַא ךיז טלקיװטנַא סע .וצרעד הצורמ זיא טכַאמ יד ,גנוציטש

 ךימ ןעמענ .הליהק רעשידיי רעשיטַארקָאמעד רעטשרע רעד רַאפ עינַאּפמַאק

 רעקָאטסילַאיב ןיא טַאּפ בקעי ןופ תונורכז עטנָאמרעד ןיוש יד ןופ רעטייוו

 : 1955 ,דניירפ

 ךָאנ ָאטינ .הסנרּפ ןייק ךָאנ ָאטינ .טייצ ענעי ךיז ןָאמרעד ךיא;
 ןדיי רעקָאטסילַאיב יד רעבָא ,טייקרעכיז ןייק ךיוא ָאטינ .טעברַא ןייק
 ,עטקעריד ,ןלַאװ ענײמעגלַא .עדניימעג עשיטַארקָאמעד רעייז ןעיוב

 -ַארקָאמעד ןיא ןבירשעג טייטש סע יוװ ױזַא ,עלענָאיצרָאּפָארּפ ,עמייהעג
 רעסיורג רעד ,טנערבעג ,טכָאקעג טָאה טייצ שדוח ַא .ךורע-ןחלוש ןשיט
 (ךיק עקיליב) 'עוװָאלָאטס עװָאשעיד' רענעפורעג ױזַא רעד ןופ לַאז
 רעטנזיױט טימ ,טנוװֶָא ךָאנ טנוװָא ,לופ ןעוועג זיא ענשזיטעווָאּפ ףיוא
 -לַאװ ,רעטַאעט רעשילױּפ רעד ןדיי טימ ןעוועג לופ ןיא סע .ןדיי
 רעד ןופ ןליצ יד ןגעוו ףמַאק ,עדנַאגַאּפָארּפ ,עיצַאטיגַא ,ןעגנולמַאזרַאפ
 ןופ לָאר יד ,שיאערבעה ןוא שידיי ,ךייר ןוא םערָא ,עדניימעג רעשידיי
 -יצרעד רעשידיי רעד רַאפ ,רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ עדניימעג רעד
 -עג טָאה קָאטסילַאיב ,טרָאװ ןייא טימ .לוש רעשידיי רעד רַאפ ,גנוא
 ,"טרעקַאלפ

 יד רַאפ ןוחצנ ןסיורג א טכַארבעג ןבָאה (1918 רעבמעצעד) ןלַאװ יד

 ןיא סָאד .רענעמטַאר 10 טריפעגכרודַא טָאה ײטרַאּפ יד :?עטקינייארַאפ;

 "וּפָאּפ רעכעלנעזרעּפ רעד ןופ טסנידרַאפ רעד סָאמ רעסיורג ַא רָאג ןיא ןעוועג

 15 טַאהעג טָאה "דנובק רעד .טַאּפ בקעי ןופ טנַאלַאט-רענדער םעד ןוא טעטירַאל

 -- רענעמטַאר 11 ךָאנ ,11 --- ןסקָאדָאטרָא יד ,17 -- ןטסינויצ יד ,רענעמטַאר

 .ןעגנוטכיר ערענעלק ייר ַא ןופ

 -רעטעברַא יד טייז ןייא ןופ : ךיילג ףיוא ךיילג טעמכ ןעוועג ןענייז תוחוכ יד

 יד ןוא ןטסינויצ יד --- טייז רערעדנַא רעד ןופ ; (ןטסיקלָאפ יד ןוא) ןעיײטרַאּפ

 ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טינ ןליפַא זיא ,תועט ןייק טינ בָאה ךיא ביוא ,ןסקָאדָאטרָא

 ,ןַאמטַאר רעדנַא ןַא ןריפ טגעלפ גנוציז עדעי .הליהק רעד ןופ רעציזרָאפ ןייק

 -טינ ַא) רַאטערקעס רעד ; םוידיזערּפ ַא ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא גנוריפנָא יד

 סָאװ ,רעד ןעװעג סע רע זיא אלימב .טַאּפ בקעי ןעוועג זיא (טמַא רעטלָאצעג

 -עגכרודַא רעד ןגעוו ןטכירַאב יד ןבעגּפָא ןטסטפָאמַא ןעגנוציז יד ףיוא טגעלפ

 ,טעברַא רעטריפ

 ןטיירב ַא רעייז ףיוא ןעמונרַאפ ךיילג ךיז טָאה הליהק עשיטַארקָאמעד יד
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 ןטעבוַא עיינ ,ןטניוו עיינ ,ןטייצ עיינ

 טנעה עריא ןיא ןעמענוצרעביא -- ןעוועג זיא ןטקַא עטשרע עריא ןופ ענייא .געוו

 עשיגָאגַאדעּפ יד קידנזָאלרעביא ,ךוניח ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ גרָאז עלעיצנַאניפ יד

 ןלוש יד ןופ סרעריפנָא יד ןופ טנעה יד ןיא ןענרעל ןופ חסונ םעד ,טעברַא

 ריא רעטנוא ןעמונעגרעביא טָאה הליהק יד זַא ,ןכיג ןיא עקַאט רימ ןענעייל

 רעד ךרוד ןרָאװעג טריפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןסַאלק 23 יד ךיוא תושר ןלעיצנַאניפ

 ,ןייארַאפ-רערעל ןשיטַארקָאמעד םעד ןוא עגיל-רוטלוק

 ,ןשינעעשעג ערענָאיצולָאװער ןריסַאּפ וצ לענש ןביוהעגנָא ןבָאה ךיילג רעבָא

 סגרובסבַאה יד ןוא סנרעלָאצנעהָאה יד .ןעמַאזצ ןכערב ןעײמרַא עשטייד יד

 רעד וצ ,עיצולָאװער עשיטַארקָאמעד יד סיוא טכערב דנַאלשטיײד ןיא ,ןפױלטנַא

 ףכית ןעײטשטנַא עּפָארײא-לַארטנעצ ןיא ,ןטַארקָאמעד:לַאיצָאס יד ןעמוק טכַאמ

 -ָאלסָאכעשט -- רעקלעפ עטקירדרעטנוא ןַאד זיב יד ןופ תוכולמ עקיגנעהּפָאמוא

 סָאד -- רקיע רעד ןוא דנַאלטסע ,דנַאלטעל ,עטיל ,עיװַאלסָאגוי ,ןרַאגנוא ,עיקַאװ

 ,ןלוּפ עקיגנעהּפָאמוא

 -יליוּפ רעד ךרוד ןעמונרַאפ קָאטסילַאיב טרעוו 1919 רַאורבעפ ןטס20 םעד

 | ,ײמרַא רעש

 יד ףיוא ןעמענ (גנורעקלעפַאב רעקָאטסילַאיב רעד ןופ לטירד ייווצ) ןדיי יד

 םענעּפָא טימ טּפַאזעגכרודַא זיא ײמרַא עשילױּפ יד .רעטיצ ַא טימ טכַאמ עיינ

 ,"סעקישטרעלַאה; יד סיוא ךיז "ןענעכייצ לעיצעּפס .םזיטימעסיטנַא ןקסנַאגילוכ

 טָאה ,רעלַאה ףעזוי ,לַארענעג רערענָאיצקַאער רעד סָאװ ,?עדַאגירב עטייווצ, יד

 דרעב עשידיי ןדיינש ,ןעיירעגעלש ,תושיגנ .ךיירקנַארפ ןיא טלעטשעגפיוא טַאהעג

 רעד) גנוניישרעד עכעלגעט-גָאט ַא ןרעוו ,םָארגָאּפ רענעּפָא --- טּפָא רעייז --- ןוא

 רעסיורג רעד ןכלעוו תעב ,ענליוו ןיא םָארגָאּפ רעד זיא ליּפשייב רעטסכעלקערש

 רעגינ ,ש ואוו ןוא ןרָאװעג טעדרָאמרעד זיא יקסשינעוועד-רעטייוו .א רעביירש

 ,(ןבעל ןייז ןריולרַאפ טינ רעיש-רעיש טָאה

 ןבלעז ןיא .טעברַא יד ץרַאה קידרעטיצ ַא טימ רָאפ ןעמ טצעז לייוורעד

 ךיז ןענעפע ,טָאטש יד ןעמענרַאפ ןקַאילָאּפ יד ןעוו ,רַאורבעּפ ןטס20 םעד ,גָאט

 סָאװ ,םידימלת 102 עצנַאג טימ ,עגיל-רוטלוק רעד ייב ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ יד

 ןופ ןעמָאנ ןיא טסירגַאב טַאּפ בקעי .סרערעל עשידיי ןרעוװ וצ ךיז ןטיירג

 : עגיל-רוטלוק רעד ןופ ָארויב-לַארטנעצ

 עטשרע רעזדנוא ןוא רוטלוק רעיינ רעד ןופ סרעפעש יד ןענייז רימש
 -ַאנפיוא עטשרע רעזדנוא .לושסקלָאפ עכעלטלעוו עשידיי יד זיא גנואיוב
 ןופ טנעוו יד ןיא זַא ,ןליוו רימ .רערעל-סקלָאפ ןשידיי םעד ןפַאש -- עב

 רעתמא ןופ רעייפ רעקילייה רעד ןענערב לָאז לושסקלָאפ רעשידיי רעד
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 הוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "על יד ייב ןליוו םעד ןדימשסיוא ,דניק ןשידיי םוצ עביל רעיירט ןוא
 "ולב יד ןופ סױרַא טגנירד סָאװ ,עיידיא רעזדנוא ןופ ףמַאק םוצ סרער

 ןוא ןטכישסקלָאפ עשידיי עטיירב יד ןופ ןסערעטניא-סנבעל עטסקיט
 ,ןסַאמ-רעטעברַא יד ןופ טּפױהרעד

 רעד .םילשומ עיינ יד ןופ טנַאה ערעווש יד ךיילג טליפרעד ןעמ רעבָא

 זיא טַאּפ ,",ס.ס, יד ןופ לַאקָאל-ײטרַאּפ ןיא רָאפ טמוק טסערַא-ןסַאמ רעטשרע

 ימ סיורג ךָאנ טשרע .טסערַא ןַא ןטימעגסיוא רע טָאה -- ןעװעג טינ דָארג

 -לעז סעּפורג עטנפָאװַאב ,עמרוט רעד ןופ עטריטסערַא יד ןעײרפַאב וצ טגנילעג

 ןטס27 םעד .סטוג-ןוא-בָאה שידיי ןריבַארעצ ןוא ןעמָארק עשידיי ןלַאפַאב רענ

 ךיוא קָאטסילַאיב ןיוש טָאה; :טכירַאב ַא ןבעל עיינ סָאד טקורד 1919 לירּפַא

 .?םָארגָאּפ ַא וצ ןעוועג הכוז

 עשילױּפ ערוכיש :ןַאב רעד טימ ןרָאפ סָאד טרעוו ךעלרעפעג לעיצעּפס

 יז ןפרַאװ ,ייז ןגָאלש ,ןרישזַאסַאּפ עשידיי יד רעביא ךיז ןעוועקעידזיא רענלעז

 ,ןגוצ עקידנפיול יד ןופ סיױרַא ןליפַא

 רע ףרַאד דָארג .תונברק-עזייר עכלעזַא ןופ רענייא ךיוא זיא טַאּפ בקעי

 ,עגיל"רוטלוק רעד ןופ ,ןלוש יד ןופ תוחילש ןיא ןענַאב יד רעביא ןרָאפ רדסכ

 רעבמעווָאנ ןט2) ןבעל עיינ סָאד ןופ 207 רעמונ ןיא רימ ןענעייל ,הליהק רעד ןופ
 :לּפעק ןרעטנוא סעיינ ַַא (9

 -- .ס,ס יד ןופ ןַאגרָא-לַארטנעצ ןיא ךיוא ןבירשַאב) *טַאּפ .י טקינײּפעג;

 ,(געוו רעיינ רעד --- ײטרַאּפ עטקינייארַאפ

 ןשיווצ ,קירוצ געוו ןפיוא .תוחילש-רוטלוק ַא ףיוא ענליוו ןיא ןעוועג זיא רע

 ןעמונעג ךיז ןוא ןָאגַאװ ןיא ןיירַא רענלעז עשילױוּפ ןענייז ,ענדָארג ןוא ענליוו

 ,ךרָאב רעד ייב ןָאטעג סיר ַא ,טלדיזעג רעירפ { ןדיי ןרעטלע ןַא וצ ןעּפעשט

 .ןגָאלש ןעמונעג ךָאנרעד

 יד ןסױטשקעװַא ןעמונעג ,ןדיי ןטלַא םעד ףליה וצ ןעמוקעג זיא טָאּפ

 .רענלעז עשיליוּפ

 ַא טַאהעג טציא ןבָאה ייז .ןדיי ןטלַא םעד טזָאלעגרעביא ןבָאה רענלעז יד

 םיא טָאה ןעמ .טעברַא רעייז ןיא ייז טרעטש סָאװ ,קינהּפצוח םעד : ןברק םעיינ

 ייז ; לַאפנייא רעדנַא ןַא טַאהעג ייז ןבָאה ךָאנרעד ,ןגָאלש ךעלרעדרעמ ןעמונעג

 -גפיול ןופ ןברק רעייז ןפרַאװסױרַא טלָאװעג ןוא רעטצנעפ סָאד טנפעעג ןבָאה

 | ,גוצ ןקיד

 יד ןעוו ,טקידנערַאפ ךיז טלָאװ ףמַאק רעכיילגמוא רעד ױזַא יוװ סייוו רעוו

 ןלעטשּפָא ןעמונעג ךיז ןוא ענדָארג ןייק ןעמוקעגנָא טינ ןַאד טקנוּפ טלָאװ ןַאב
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 -פיוא ,טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה טַאּפ בקעי .עיצנַאטס רעד ףיוא

 ןצנַאג ןיא ךיז טָאה ןַאב יד רעדייא ךָאנ ןעגנורּפשעגסױרַא ןוא ריט יד ןסירעג

 ,טלעטשענגּפָא

 -ץנּפָא ןטרָאד זיא רע ,ןדנואוו ענייז טרישזַאדנַאברַאפ ןעמ טָאה ענדָארג ןיא

 םייהַא ןעמוקעג רעטרישזַאדנַאברַאפ ַא ,ךיז וצ לסיב ַא ןעמוקעג ,גָאט ַא ןגעל

 .טעב ןיא ןגעלעג געט עכעלטע זיא ןוא

 ףרַאד ןעמ ,טעברַא יד ןצעזרָאפ ןעמ ףרַאד ןעגנוגנידַאב ערעווש יד טָא ןיא

 -ןיא-רוטלוק יד רַאפ טכער-ץנעטסיסקע ןפמעקסיוא טכַאמ רעשיליוּפ רעד ייב

 טעטכירַאב ,טיובעגפיוא ימ ליפ ױזַא טימ טָאה'מ עכלעוו ןלוש יד רַאפ ,סעיצוטיטס

 טַאהעג , רע טָאה הליהק רעשידיי רעד ןופ רעטערטרַאפ סלַא זַא ,טַאּפ בקעי עקַאט

 ןגעוו גנולדנַאהרעטנוא עלעיציפָא ןַא רָאטקעּפסניא-לוש ןטמיטשַאב םעד טימ

 .*עימָאנָאטױא רעלערוטלוק רעזדנוא ןגעוו ,רעדניק עשידיי ןגעוו ,ןינע-לוש םעד

 יד ךיוא עסַאק-הכולמ רעד ןופ ןציטש לָאז טכַאמ יד זַא ,טרעדָאפעג טָאה רע

 ,ןלוש עשידיי

 ןכעלטלעוו-שידיי םעד ןשיווצ ןסױטשנעמַאזוצ עטשרע יד ןופ רענייא זיא סע

 ןבעגרעביא רעיונעג רימ ןלעוו רעבירעד .טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןוא ןזעוו-לוש

 רעטעּפש ןבָאה "ןגָאלַאיד; עבלעז יד .טעטכירַאב םעד ןגעוו טָאה טַאּפ סָאװ

 -לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רעייטשרָאפ יד לָאמ עקילייצמוא טריפעג

 ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ רעריפ רעד ןוא ןָאסלעדנעמ המלש -- עיצַאזינַאגרָא

 -יגער עשיליוּפ יד :גָאזּפָא ןשירָאגעטַאק ַא טַאּפ טגירק ןַאד ןיוש .םיובסקוב ןתנ

 טעוו יז .ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ רָאנ ןלוש ןטלַאהסיוא טעוו גנור

 עשיאערבעה; ןריפניירא רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עכלעזַא ןיא ןביולרעד ךיוא

 ערעדנַא .ךַארּפש-הכולמ יד ןייז זומ ךַארּפש-טכיררעטנוא יד רעבָא ,"ןדנַאטשנגעק

 רעטלעג-הכולמ ןייק ,ןטלַאהסיוא ןײלַא ןזומ עדניימעג עשידיי יד טעװ ןלוש

 .ןרעוו ןבעגעגסױרַא טינ םעד ףיוא ןלעוו

 -קעּפסניא-לוש ןטימ עטַאבעד רעקיטפעה ַא ןיא ןזָאלעגנײרַא ךיז טָאה טַאּפ

 ןיא הכולמ ַא ןפַאש טניימ גנורעדָאפ עשידיי יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רָאט

 -ַאלימיסַא עשידיי יד תודע סלַא ןפורעגסױרַא ךיילג עקַאט טָאה ןוא ,הכולמ ַא

 ערעייז ןיא ןענרעל וצ םיכסמ ןענייז סָאװ ,ענימג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןרָאט

 טפָא רעטעּפש ,רעסיורג רעד טימ ןזיוװַאב ךיז ךיוא טָאה רע .שיליוּפ ףיוא ןלוש

 ןדיי יד רעבָא ,ךַארּפש ַא עקַאט זיא שיאערבעה זַא ,המכח רעטרזחעגרעביא

 רעטעשטעילַאקעצ ַא ךָאד זיא סָאד, ןושל-דייר רעד ןוא .ריא ףיוא טינ ךָאד ןדייר

 ,"סָאד ךָאד ןקיטעטשַאב ןדיי עטסעב יד ,שטייד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַאועג ןיא

 :טרעפטנעעג ףיורעד טָאה רע סָאװ רעביא טיג טַאּפ בקעי
 ןטימ ךיז ןענעקַאב וצ ןַאמ-הכולמ רעסיורג ןייק ןייז טינ ףרַאדימ;

 "ולחל טסייה סָאד ןוא עימָאנָאטױא עלענָאסרעּפ-לַאנָאיצַאנ ןופ ּפיצנירּפ
 ,הבולמ ַא ןיא הכולמ ַא ןפַאש טינ ןיט

 יו עכלעזַא רָאנ ןייז ןענעק רעדניק עשידיי רַאפ ןלושסקלָאפ יד
 ענעגייא יד ןריפ וצ יוװ עגַארפ יד ןזייל .ייז ליוו רוביצ רעשידיי רעד
 ...ןײלַא ללכ רעשידיי רעד ןָאט ןיוש טעװ ןלוש

 ךרעב הליהק רעד רעטנוא ןבָאה רימ --- טגָאזעג ךיא בָאה -- תמא
 סָאװ ריא טסייוו רעבָא .ןגָארט וצ אשמ יד רעווש זיא זדנוא .ןסַאלק 5
 ןיא ָאד טיינעג ייז ןבָאה ןשטייד יד תעשב ןָאטעג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד
 ערעדנַא ןוא ,טגלָאפעג טינ ןבָאה יז -- שטייד ףיוא ןענרעל קָאטסילַאיב
 ."רעגַאל-ןעגנַאפעג ןיא טקישעג עקַאט ןעמ טָאה

 םייב טלעוּפעג טינרָאג עקַאט ןבָאה ייז .רעטרעוו עקיטומ ןעוועג ןענייז סָאד

 עשירעפמעק ַא ןעװעג זיא לוש עשידיי יד רעבָא ,רָאטקעּפסניא-לוש ןשילױּפ

 ןופ טפַאשרעייטשרָאפ עשירעפמעק ַא ןעוועג זיא הליהק עשיטַארקָאמעד יד ,לוש

 -לוש ןשילױּפ ןופ שיט םייב רוביצ-חילש ריא ןוא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד

 .שטנעמ רעשירעפמעק ַא ןעוועג זיא רָאטקעּפסניא

 רעד ןופ זַא ,סרעפמעקטימ ענייז ןוא ןטַאּפ בקעי רַאפ ןרָאװעג רָאלק זיא'ס

 עשידיי יד .תושיגנ ,ןעגנורעטש רָאנ ןטרַאװרעד ןעמ ןעק טכַאמ רעשיליוּפ

 ןוא אפוג ןסַאמ עשידיי יד ךרוד ןרעוװ ןגָארטעגסױא ןזומ טעװ טעברַא-רוטלוק

 ןעמַאר יד ןיא .הליהק רעשידיי רעד --- טפַאשרעּפרעק רעמָאנָאטױא רעייז ןופ

 ןגעוו ןטיירטש עשיאיידיא עלַא ןרעוו ןטכָאפעגסיוא זומ ןלעװ הליהק רעד טָא ןופ

 -רעטעברַא יד ןופ סרעריפ יד .,גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשידיי רעד ןופ תוהמ

 ןופ קינלעמכ ,"דנובק ןופ סקַאװ .י ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ טַאּפ .י) ןעײטרַאּפ

 -לעזעג יד ןופ ענערַא-ףמַאק רעד ןיא הליהק יד ןעלדנַאװרַאפ ("ןויצ-ילעוּפע י

 ענעדיישרַאפ יד ןשיווצ דלעפטכַאלש ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ןיא ,תוחוכ עכעלטפַאש

 ,קישטנומ וחילא רעריפ רעשיטסיניצ רעד זיא רענגעק רעייז .ןעײטרַאּפ

 ,טַאּפ אפיל 'ר רחוס רעכייר רעבושח רעד טערטרַאפ הנחמ עשיסקָאדָאטרָא יד

 סקָאדָאטרָא םעד טַאּפ אפיל 'ר ןשיװצ ןטכַאלשטרָאװ עפרַאש עקידרדסכ יד

 םעד ןופ לָאבמיס ַא יו ןעניד טנעקעג ןטלָאװ טסילַאיצָאס םעד טַאּפ בקעי ןוא

 טימ טכַארבעג טָאה טייצ עיינ יד סָאװ ,טינשרעדנַאנופ ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצָאס

 ,(* ןַאמָאר ןכעלטפַאשלעזעג-שירָאטסיה ַא רַאפ עמעט ַא יו שממ -- ךיז

 תוחּפשמ עדייב יד ןשיװצ טפאשהבורק יד ןלעטשוצטסעפ ןעגנולעג טינ זיא סע (*

 ןליפַא) שרוש ןקידתופתושב ַא טַאהעג רעירפ תורוד 43 טימ אמתסמ ןבָאה ייז םגה ,טַאּפ
 ךיז ןבָאה "ןגעװ עלַאיצָאס, יד רֶעבָא .(עבלעז יד ןעװעג לָאמ טפָא ןענייז ןעמענ עטשרע יד
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 "מוא יד טינ רעמ ןענייז ייז זַא ,ןעמענַאב טינ ץלַא ךָאנ ןענעק "*עטכער; יד

 -געמַאזוצ ןגעק ןענייז *ןטסידנוב; יד ,להק ןשידיי ןרעביא םילשומ עטצענערגַאב

 "גסָאלק ןופ ןּפיצנירּפ יד ןגעק זיא סָאד .ןטנעמעלע עשידיי ערעדנַא טימ טעברַא

 ,ןליצ-עיצַאטיגַא רַאפ לכ-םדוק ענובירט יד ןצונ ייז .ףמַאק

 רעד רַאפ *הליהק עשיטַארקָאמעד, יד ןטכַארטַאב םירבח ענייז ןוא טַאּפ

 "גידַאב ענעבעגעג יד ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעלַאנָאיצַאנ ןופ םרָאפ רעטסעב

 טינ זיא הליהק יד .ןרינָאיצקנופ רעסעב סָאװ לָאז יז זַא ,ןעז ןעמ ףרַאד .ןעגנוג

 ןייטשוואורּפ ַא זיא סע .עיציזָאּפ-טכַאמ רַאפ לגנַארעג יײטרַאּפ ןופ ןינע ןַא רָאנ

 --- ןעגנולעג טנעמירעּפסקע רעד טעװ .םזימָאנָאטױא ןשידיי ןופ קנַאדעג ןצנַאג ןופ

 סע זיא -- טינ ביוא ,עזַאב עיינ ַא ךיז רַאפ ןעניפעג עימָאנָאטױא עשידיי יד טעוו

 ץוביק ןשידיי ןצנַאג ןופ ץנעטסיסקע רעקידנעטשטסבלעז רעד רַאפ ּפַאלק ַא

 עיינ סָאד, ,"רעקיטירק ענייז ןוא להקה דעו רעד; לקיטרַא סטַאּפ לשמל עז)

 .(1919 יטּפעס 24 ,"ןבעל

 ןעמַאװצ טלַאה סָאװ חוכ רעטסקיטכיו רעד שיטקַאפ זיא דצ ןייז ןוא טַאּפ

 ,ןרינָאיצקנופ לָאז יז זַא טכעלגעמרעד ןוא "הליהק עשידיי עשיטַארקָאמעד; יד

 זיא סָאװ ,טייקיטעט-ספליה עטיירב יד ןריזינַאגרָא לָאז יז זַא -- רקיע רעד ןוא

 ,טייצ רערעווש רעד ןיא קיטיינ קידנעגנירד

 רעפרעד יד .גָאט וצ גָאט ןופ רעסערג ןרעוו רעגנוה רעד ,טיונ יד םערָאװ

 -עפָאה עקיצנייא יד .טָאטש רעקידנרעגנוה רעד רַאפ זייּפש ןייק וצ טינ ןלעטש |

 ןופ גנולײטּפָא-סעיינ רעד ןיא ןָאנבױא םעד ,עקירעמַא ןופ זייּפש --- זיא גנונ

 ןָאגַאװ ַא זַא ,ןטכירַאב -- *ןיוש טייג זייּפש יד; יוװ תועידי ןעמענרַאפ גנוטייצ רעד

 .עשרַאװ ןופ ןעמוקעגנָא זיא זייּפש

 טריצנונעד ןוא ןרעייטש ןייא טריפ יז .שיגרענע רעייז טעברַא הליהק יד

 -עלַאב ןוא םירחוס עכייר יד (ןעמענ יד וליפַא קידנענָאמרעד) גנוטייצ רעד ךרוד

 טציטשעג ןרעוו סע ,רעייטש-הליהק םעד ןלָאצ ןופ סיױרַא ךיז ןעיירד סָאװ ,םיטַאב

 -רעדניק ,סעירָאטַאלובמַא ,םינקז-בשומ ןוא םימותי-יתב יד ,ןכיק יד ,ןלוש יד

 טלייטרַאפ ןעמ .ןסרוק עשיגָאגַאדעּפ ,ןסרוק-טנוװָא ,סעינָאלָאק-רעמוז ,סקינילק

 טמענ גנוטלַאװרַאפ-הליהק רעד ןופ דילגטימ רעדעי ,ךיש ,םישובלמ ,ץליהעג

 עכעלגעמרַאפ ,םיטַאבעלַאב ענעעזעגנָא ןעועג עלַא ןענייז דצ סאּפיל 'ר ןופ סטַאּפ יד .טדיישעצ
 סעכָאלעמלַאב ןעװעג ליײטנטסערג ןעניז דצ סרעכעלב םעד עקסָאנ ןופ סטַאּפ יד ,םירחוס
 ,עקירעמַא ןייק קעװַא ןענייז סָאװ ,תוחּפשמ ייװצ יד ןופ רעדילגטימ יד ךיוא .םינצבק ןוא

 ,טעברַאעגפױרַא טוג ךיז טָאה דצ ןייא ."סעיצידַארט-עילימַאפ , עבלעז יד טצעזעגרָאפ ָאד ןבָאה
 "עװש ןופ טבעלעג ןבָאה רעדניק סעקסָאנ { ןלעטָאה עסיורג ןופ םיטַאבעלַאב ,םיריבג ןרָאװעג
 ןרָאװעג טינ ייז ןופ רענייק זיא ריבג ןייק .טעברַא רער
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 טפלעה ,רַאטערקעס רעד ,טַאּפ ,טנעמטרַאּפעד ןייא רעביא החגשה יד רעביא

 ןטייקירעװש ןוא ןעגנוכיירגרעד יד ןגעוו טעטכירַאב ,טעברַא יד ןרינידרָאָאק

 ףליה רעד טימ ןדנוברַאפ ןענייז ןטייקירעווש יד טָא ןופ לייט רעסיורג ַא

 טרעוו סָאװ ,*טניָאשזד ןכרוד ןדיי רענַאקירעמַא יד ןופ ןעמוקנָא ןָא טבייה סָאװ

 ןָא גָאט ןטשרע עמַאס ןופ תורצ זיא *.ק.ד.ד, ןטימ ןוא -*.ק.ד,ד. ןפורעג ןליוּפ ןיא

 -חרזמ ןיא *טניָאשזד, ןופ טעברַא יד ןריזילַאנַא וצ ץַאלּפ רעד זיא ָאד טינ

 ןענייז ןעוטפיוא עוויטיזָאּפ עלַאסָאלָאק יד ,גירק-טלעוו ןטשרע ןכָאנ עּפָארײא

 "ןסיררַאפ יד ןפיירגַאב וצ רעװש טושּפ טנייה רעבָא ןיא סע .טנַאקַאב טוג

 סרעיײטשרָאפ-"טניָאשזד עקיטלָאמעד יד ןופ גנואיצַאב עטנַאגָארַא ,עשיריבג

 -רַאפ טינ ןיטולחל ןבָאה ייז ,ןלױּפ ןיא טייקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד וצ

 ןגױצַאב ךיז ןבָאה ייז .ןבעל ןשידיי ןיא עיצולָאװער עשיטַארקָאמעד יד ןענַאטש

 -רעביא ףליה יד ןגעלפ ייז .תוחוכ-סקלָאפ עיינ יד וצ יורטוצמוא ןטסערג ןטימ

 עטלַא --- טסייג ןיא טנעָאנ ןעוועג ייז ןענייז סָאװ ןשטנעמ ןופ טנעה יד ןיא ןבעג

 ןענייז סע .םיסנרּפ עמורפ רעדָא עטרילימיסַא עכייר יד ,םיטָאבעלַאב עטסוי

 עיינ יד וצ טקעריד עקירעמַא ןופ טקישעגרעביא רעטלעג ןעוו ,ןלַאפ טנַאקַאב

 ןענייז ,ןרָאװעג ןבעגעגּפָא טינ ייז ןענייז סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק ןוא -רעטעברַא

 ןרַאפ רעטלעג טימ ןעשעג דנַא"װצ זיא יױזַא) ערעדנַא ןרָאװעג ןבעגעגּפָא

 -סגנודליב ןלַארטנעצ ןרַאפ ןוא עשרַאװ ןיא *טעטימָאק-לוש ןָאזעניד ןלַארטנעצ;

 יד רַאפ זַא ,ןענַאטשרַאפ טינ טושּפ יז ןבָאה רקיע רעד .(עגליוו ןיא טעטימָאק

 טקנוּפ רעדניק ערעייז רַאפ גנודליב ןוא רוטלוק זיא ןסַאמ עשידיי עטכַאװעגפיוא

 ,טיורב יוװ קיטכיוו ױזַא

 דעו ןופ סרעריפ עקילָאמַא יד .סרעגרע ךָאנ סעּפע טעשעג קָאטסילַאיב ןיא

 םוצ ווירב ַא טקישעגקעװַא ןבָאה ,ןיטקיט ןוא גרעבשרעה ןטסינויצ יד ,להקה

 עשיטַארקָאמעד יד טרסמרַאפ ןבָאה ייז ואוו ,קרָאי-וינ ןיא *לַאנרושז-ןעגרָאמ;

 רָאט ןעמ ןוא *עקנילק זיולב ןענייז סָאד זַא ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןרַאפ הליהק

 ,טלעג סָאד ןעױרטרַאפנָא טינ ייז

 ףיוא "רדס ןטלַא; ןופ ךעלטשער יד טימ ףמַאק ןופ ןטימ ןיא טייטש טַאּפ

 רָאפנעמַאזוצ -הליהק ַא רָאפ טמוק 1919 טסוגױא ןט14 םעד .סָאג רעשידיי רעד

 "טנָארפ, ןטקיניײארַאפ ַא ןלעטשפיוא ליוו ןעמ .ץניוװָארּפ רעקָאטסילַאיב רעד ןופ

 ךעלטעטש עניילק יד ןיא תוליהק יד זַא ,ןזָאלרעד טינ ןוא *.ק.ד.דצ םעד יבגל

 טַאּפ .םיאבג רענַאקירעמַא יד ןופ ןזירּפַאק יד ןופ קיגנעהּפָא ןצנַאג ןיא ןייז ןלָאז

 -קעס רעד ךיוא זיא רע .ץנערעפנָאק רעקיזָאד רעד ןופ טַאירַאטערקעס ןיא זיא

 יד טימ רעייטשרָאפ-".ק.ד.דצ םעד ןופ ץנערעפנָאק רעטייוצ ַא ןופ רַאטער
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 ךיז טָאה ץנערעפנָאק רעד ןופ לָאקָאטָארּפ רעד) ןָאיַאר רעקָאטסילַאיב ןופ תוליהק
 ףיוא ,1920 ץרעמ 978 םעד ("טניָאשזד, ןופ ויכרַא רעקרָאי-וינ ןיא ןענופעגּפָא
 ,ןוחצנ ַא ןטלַאהעגּפָא ןטנעמעלע עשיטַארקָאמעד יד ןבָאה ץנערעפנָאק רעד טָא

 זַא ןעוועג םיכסמ טָאה *טניָאשזד; רעד
 "עדניימעג עשיטַארקָאמעד ןַארַאפ ןענייז סע ואוו ,רעטרע יד ןיא;

 ,ןטייקיטעט-ףילער יד טימ ןריפנָא ןטַאר יד טָא ןלעו ,ןטַאר
 ,תוליהק עשיטַארקָאמעד ןייק ָאטינ ןענייז סע ואוו ,רעטרע יד ןיא

 ןריטנעזערּפער ןלָאז עכלעוו ,ןטעטימָאק-ףילער ןרעוו ןפַאשעג ןפרַאד
 טימ םכסה ַא ךרוד טלייוועגסיוא ןוא טפַאשלעזעג רעד ןופ ןסַאלק עלַא
 ?ןעײטרַאּפ יד

 תוחוכ עיינ יד ,טפַאשרעה רעשיאבג רעד וצ ףוס ַא -- טניימעג טָאה סָאד
 ,טקיטכערַאב ןענייז ייז ןכלעוו וצ ,טרָא םעד ןעמענרַאפ

 סיוא םיא טמוק סע ,בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא ךיוא רע טריפ ףמַאק ןבלעז םעד
 ןופ סרעיײטשרָאפ טימ *.ק.ד.דא ןופ ןעגנוטַארַאב ףיוא עשרַאװ ןייק ןרָאפ וצ
 טטַאּפ טמענרַאפ (1920 יַאמ ןטס20 ןופ) לָאקָאטָארּפ ןטייווצ ַא ןיא .דנַאל ןצנַאג
 םעד קָאטסילַאיב ןיא הליהק רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טכירַאב
 ,ץַאלּפ ןטסערג

 -יטעט רָאי ןבלַאהטרעדנַא יד ללכב ןוא ןעלגנַארעג יד טָא ןענָאמרעד רימ

 ןַא יו --- סנטשרע : תוביס ייווצ בילוצ ?הליהק רעשיטַארקָאמעד , רעד ןופ טייק
 לַאקידַאר טָאה סָאװ ,גנואוושפיוא ןקידנריזינָאיצולָאװער םעד ןופ עיצַארטסוליא
 -- סנטייווצ ; סָאג רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןעזסיוא םעד טרעדנעעג
 -ביוו ַא ןעוועג ןענייז ,ןטכעפעג עשיאיידיא יד ,ןפמַאק יד ,טעברַא יד טָא לייוו
 -עגנָא ךיז ריא ךרוד טָאה סָאװ ,ןטַאּפ רַאפ גנוטיירגוצ עקידנרעלַאב ןוא עקיט

 "דנַאל ןיא רעוט ַא וצ רעוט ןלעיצניװָארּפ ןקיטכיוו ַא ןופ ןעלדנַאװרַאפ ןביוה

 ,בַאטשסַאמ

 ,"שטקיגײארַאפ, יד --- ײטרַאּפ ןייז ןיא טנעקרענָא לכ"םדוק ןעמ טָאה סָאד

 ,עטסקרַאטש יד ןופ זיא עיצַאזינַאגרָא רעקָאטסילַאיב יד ואוו

 ץנערעפנָאק-דנַאל עשילױּפ עטרעפ יד 1919 ילוי ןיא רָאפ טמוק סע ןעוו

 ןיא רימ ןענעייל *ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעטקיניײארַאפ רעד ןופ

 ףסוי :יירד ןופ ןענַאטשַאב זיא םוידיזערּפ סָאד זַא ,טכירַאב ןטכעלטנפערַאפ

 רעטייווצ רעד ןופ רעציזרָאפ זיא רע .(* (טַאּפ) בקעי ןוא (ןַאמסוז) המלש ,(קורק)

 -עפער עשיטערָאעט ןטלַאה לָאז רע זַא ,טכירַאב ןיא טינ ןעעז רימ רעבָא ,גנוציז
 ױזַא ןַאד ןענייז סָאװ ,םיחוכיוו עשיטערָאעט יד ןיא ןקילײטַאב ךיז רעדָא ןטַאר

 .ןבעגעגנָא טינ טייקרעכיז בילוצ ןרעװ ןעמענ-עילימַאפ יד (*
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 ןעײטרַאּפ ערעדנַא עלַא ןיא יו *עטקינייארַאפ; יד ייב ןרָאװעג טריפעג קיטפעה

 ןעועג טינ ןבעל ץנַאג ןייז סָאד זיא -- טנָאמרעד רעירפ ןיוש ןבָאה רימ יו

 ,טעברַא-ײטרַאּפ רעד ןיא סערעטניא-טּפיוה ןייז

 רעיינ רעד; ןַאגרָא-לַארטנעצ םעד ןיא רעטעברַאטימ רעטּפָא ןַא טרעוו רע

 עשיטערָאעט יד ןגעו ןביירש וצ סערעטניא ןייק טינ רעבָא טָאה רע ."געוו

 עכלעוו ןוא ּפָא ךיז ןביג סרעריפ-ייטרַאּפ ערעדנַא עלַא עכלעוו טימ ,ןעמעלבָארּפ

 םיחוכיוו עשיטערָאעט יד :לַאנרושז םעד ןופ לייט ןטסערג םעד סיוא ןליפ

 -ַארגימע ןגעוו ; םזילַאירָאטירעט ןגעוו ; עימָאנָאטױא רעד ןופ רעטקַארַאכ ןגעוו

 ןשיטקַארּפ ןייר ןופ סע ןיא עימָאנָאטױא ןגעוו ָאי טביירש רע ביוא .םזינָאיצ

 ןגעו טביירש רע ;סעגיל-רוטלוק םוטעמוא ןפַאש וצ טפור רע .טקנוּפדנַאטש

 געוו םעד יװ ,סױרַא יז טקור ןוא הליהק רעשיטַארקָאמעד רעקָאטסילַאיב רעד

 לָאמ טפָא) טביירש רע .םישעמ ןיא עירָאעט עשימָאנָאטױא יד ןעלדנַאװרַאפ וצ

 -ץּפס ַא ןעלקיװטנַא וצ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו (סעשַאמ .י ןעמָאנ ןרעטנוא

 ,סעיצקַא-רוטלוק ןגעוו טביירש רע .טנגוי רעד ןשיוװצ טעברַא עלעיצ

 "סילַאיב םעד ןיא ךיוא סע טוט רע) ןביירש ןָא רע טבייה םעד רעסיוא ןוא

 עלעוטקַא ףיוא ןעלקיטרַא עשיטעטַאּפ-שיריל ענעי (ןבעל עיינ סָאד; רעקָאט

 ,ןעגנומיטש יד רָאנ ,ןעגנַאגוצ עשיטערָאעט יד טינ סױרַא ןעגנערב סָאװ ,סעמעט

 --- םיא ןשרעהַאב סָאװ ,ןרָאטקַאפ עשיטע יד ןוא ןעגנונעפָאה יד ,תובהלתה יד

 ןוא המחלמ רעד ברע ןעלקיװטנַא ןביוהעגנָא םיא ייב ךיז טָאה סָאװ ,ליטס ַא

 ליטס ַא ,קיטסיצילבוּפ רעשידיי רעד ןיא ליטס רעקיטרַאנגיײא ןייז טרעוו רעכלעוו

 יד וצ טקעריד טדער סָאװ ,םזילַאעדיא םוצ ,טנגוי רעד וצ טרילעּפַא סָאװ

 םייב ףורּפָא ןסייה ַא סױרַא טפור ןוא סענורטס-המשנ ףיוא טלסיירט ,רעצרעה

 .רענעייל

 ,לוש רעד ןיא טייקיטעט רעטפַאהרעביפ רעד וצ בָאגוצ ַא יו --- ץלַא סָאד

 "ניק ליפ טביירש רע ןכלעוו רַאפ ,ןריא גַאלרַאפ םעד ןיא ,עגיל-רוטלוק ןיא

 רעסיורג ַא טימ ךָאװ-לוש עזעידנַארג ַא ןריזינַאגרָא טפלעה רע ,תוישעמ-רעד

 עטשרע יד ,*גָאט-רוטלוק ןשידיי, ַא ,ןטרעצנָאק ןוא ןעגניטימ טימ ,גנולעטשסיוא

 ןופ סרעלָאמ עשידיי עגנוי ךָאנ ןַאד יד ןופ גנולעטשסיוא-רעדליב עוויטקעלָאק

 ,יוועלרעב ןוא יקסווָאקנימ סרעלָאמ עטמירַאב ןיוש יד ּפָארַא ןעמוק סע .עשרַאװ

 ,טָאטש ץנַאג ףיוא טרעדור סָאד

 ןרעדנַא ןַא ףיוא טעברַא-ףליה טימ טקיטפעשַאב ךָאנ רע זיא םעד רעסיוא

 לייטנטסערג -- ןקיש ןָא ןבייה עקירעמַא ןופ םיבורק : ןפוא ןכעלנעזרעּפ רעמ

 טרעװ טַאּפ ,רעדיילק ןוא זייּפש ךעלקעּפ -- ?טעטימָאק-רעוואוהג םעד ךרוד
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 החּפשמ יד .ךעלקעּפ יד ןופ גנולייטרַאפ רעד טימ ןטלַאוװרַאפ וצ ןבילקעגסיוא

 ןרעוו ןרעמיצ ייווצ ןוא טָאטש ןטימ ןיא הריד רערעסערג ַא ןיא רעביא ךיז טיצ

 גָאט ןצנַאג ַא ,ךעלקעּפ יד טימ דַאלקס םעד רַאפ ןוא ָארויב ןרַאפ ןבעגעגּפָא

 ףיז רעדָא לקעּפ רעייז ןעמענּפָא רעדָא ןעמוק סָאװ ,ןדיי טימ לופ הריד יד זיא

 ןיש זיא (ןבירשעג טָאה בורק רעד ןכלעװ ןגעוו לקעּפ סָאד יצ ןסיוורעד

 .ןעמוקעגנָא

 ןיא טעװ סָאװ ,גנוגעװַאב עקיטכיוו עיינ ַא ןָא ךיז טבייה סע -- ףוסל ןוא

 -ינ עלַא ןעמענפיונוצ :לָאר עסיורג רָאג ַא ןליּפש ןבעל ןקידרעטייוו סטַאּפ

 .עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא דנַאל ןופ ןלוש עכעלטלעוו-שידיי ענעמוקעגפיוא

 זיא ןעמָאנ ןייז .סרעוט-טּפיױה יד ןופ טנעמָאמ ןטשרע עמַאס ןופ זיא טַאּפ

 רעקָאטסילַאיב עסיורג סָאד ךָאד רע טריטנעזערּפער וצרעד ןוא ,טנַאקַאב טוג ןיוש

 ליפ ױזַא טעמכ ,עשרַאװ ןיא יוװ רעמ ,רעדניק 2000 ןופ ןלוש ףלע -- ןזעוו-לוש

 -ץניוָארּפ ערעדנַא םוש ןייק טינ ,ןילבול טינ ,שזדָאל טינ !ענליװ ןיא יוװ

 !קָאטסילַאיב טימ ןכיילג טינ ךיז ןעק טָאטש

 עשרַאװ ןיא רָאפ טמוק 1919 רעבָאטקָא ןט16 ןזיב ןט14 ןופ געט יד ןיא

 זיא סע תויה .ןזעוו-לוש ןשידיי םעד ןקינייארַאפ ןגעוו גנוטַארַאב עטשרע יד

 :עטקילײטַאב יד ןענעכערסיוא רימָאל ,ץנערעפנָאק עשירָאטסיה ַא ןעוועג

 "ָאװָאנ ,זייר ,ןָאסלדנעמ ,יקסניליג ,םיובנריב סרערעל יד :עשרַאװ ןופ

 ןופ רעריפנָא רעקידרעטעּפש רעד) טַאטשיײנ ,ןַאמסוז סרעוט-לוש יד ; יקזדורג

 לאכימ שודקדָאטעג ןופ רעטָאפ רעד) שיפּפעלק .י ,גרעבמָאנ .ד .ה ,(*טניָאשזד;

 "ןַאלּפַאק ,רוש .מ ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג ,יקסמָאטסַאב .ש : ענליוו ןופ ;(שיפּפעלק

 :קָאטסילַאיב ןופ ;ץאּפ עדלָאג ,ןהכ יליגריוו ךורב ,ןעזייר ןמלז ,יקסנַאלּפַאק

 ; ןיווַאר .י :עזדָאל ןופ ; ןַאמדלָאג לואש ,טרופקנַארפ ,טַאװכ לאיתוקי ,טַאּפ בקעי

 .ןַאמלרעּפ :ץעלדעש ןופ

 עשרַאװ ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ רעד טנפעעג טָאה גנוטַארַאב יד

 .יקסניליג המלש

 ןעמַאזוצ ,ןרָאװעג טלייוװעגסיוא םוידיזערּפ ןיא זיא ביײהנָא ןופ ךיילג ןוא

 .טַאּפ בקעי -- ענליוו ןופ ןהכ יליגריוו ןוא עשרַאװ ןופ ןָאסלדנעמ .ש טימ

 ,לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא ןגעוו -- סעטַאבעד עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב רעו

 ןגעוו טַארעפער םעד טלַאה ןיילַא רע ,עיפַארגָאטרָא ןגעוו ,ןסרוק-רערעל ןגעוו

 -ַאדעּפ םעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא טלייועג טרעוו רע .רוטַארעטיל-רעדניק

 ןוא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טרעװ סע סָאװ ,"לוש עיינ יד, לַאנרושז ןשיגָאג

 סע ןעװ זַא ,ךיז טייטשרַאפ ."ךעלעמיוב עקנינירג ידק לַאנרושז-רעדניק ןופ
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 -ינייארַאפ םעד ןטיירגוצ ףרַאד סָאװ ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא ןבילקעג טרעוו

 ,רעדילגטימ-טּפיוה יד ןופ רענייא רע זיא ,ןלוש עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנוק

 רענעי ןיא) עשרַאװ ןייק ןוא ענליוו ןייק טפָא םיא טריפ טעברַא יד טָא

 זַא ,ךיז טסיוורעד רע .(ןרַאפעג טימ ןדנוברַאפ ךָאנ סעזייר עדייב ןענייז טייצ

 ןיא ןלוש עשידיי יד ןופ עינָאלָאק-רעמוז עשידיי ַא ןדנירג טייג יקסניליג .ש

 ןשיוצ המחלמ רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא וליפַא זיא סע .עשרַאװ ןבעל ,ןילַאכימ

 ןילַא רע .ןוז ןייז קעװַא ןטרָאד רע טריפ ןגעווטסעדנופ ,דנַאלסור ןוא ןלױּפ

 ןקורדנייא ענייז רעטעּפש טביײרשַאב ןוא עינָאלָאק רעד ףיוא טייצ ַא טגנערברַאפ

 ,ןעגנולייצרעד-רעדניק ןיא

 ןיא .עשרַאװ ןיא גנוטַארַאב-לוש עטייווצ יד רָאפ טמוק 1920 לירּפַא ןיא

 רעד ןיא .טַאּפ בקעי ןוא רוש ,מ ,שיפּפעלק .י ,ןהכ יליגריוו ןענייז םוידיזערּפ

 ,טַאּפ ןוא רוש ,רעכַאמרעדולּפ -- עיסימָאק-עיצולָאזער רעניילק

 -ימָאק-ריזינַאגרָא יירד ןייז ןלָאז סע זַא ,טמיטשַאב ץנערעפנָאק עקיזָאד יד

 -סייוו ,עטיל ,ןלױּפ ןופ עיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ רעשידייק רעד ןופ ןטעט

 ,קָאטסילַאיב ןיא -- עטירד ַא ,ענליוו ןיא ענייא ,עשרַאװ ןיא ענייא ,?דנַאלסור

 טעוװ ,טמיטשַאב טרעוװ ,גנוטַארַאב-גנוטיירגוצ עקיטליגדנע ןוא עטנעָאנ יד

 ןיא עקַאט -- געװ ןטימ ןפיוא 1920 טסוגיױא ןט10 םעד ןרעו ןפורעגפיונוצ

 ,קָאטסילַאיב

 סָאװ ,ןשינעעשעג-סגירק לענשי-ץילב רעבָא ךיז ןעלקיװטנַא וניבל-וניב

 ןיא יוניש ןלַאקידַאר ַא ןיירַא ןריפ ןוא רַאדנעלַאק"-גנוטיירגוצ םעד ןרעטשעצ

 ,טַאּפ בקעי ןופ ןבעל

 ,יײמרַא רעטיור רעד ךרוד ןעמונרַאפ קָאטסילַאיב טרעוו 1920 ילוי ןטס28 םעד

 "רענליוו .יק טרעוו טַאּפ בקעי ןופ 2

 -עסיטנַא יד ןופ טפַאשרעה רעד רעטנוא ןדייל רָאי ןבלַאהטרעדנַא יד ךָאנ
 -דרעב יד ךָאנ ,קסניּפ ןיא ןוא ענליוו ןיא ןעמָארגָאּפ יד ךָאנ ,ןקַאילָאּפ עשיטימ
 -חרזמ יד ןיא ןדיי יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד טָאה ,סעקישטרעלַאה עקידנקילפ

 ,עיסַאלדָאּפ ןוא עיסעלָאּפ ,ןילָאװ ,דנַאלסורסיײװ ,עטיל ןיא ,ןלױּפ ןופ ןלייט

 ,רעײרפַאב יו ײמרַא עטיור יד ןעמונעגפיוא

 רעד תבוטל ןעגנומיטש יד ןענייז גנוגעוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא

 ןופ םישעמ יד .סיורג רעיוהעגמוא ןעוועג רעירפ ןיוש טכַאמ רעשיטעיווָאס
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 ירענליוו .י,, טרעוו טַאּפ בקעי ןופ

 סָאד זַא ,טקַאפ םעד ןענעטָאשרַאפ טנעקעג טינ ןבָאה *ַאקעשט; סיקסנישזרעשזד

 -נָא ,"טַאירַאטעלָארּפ ןופ רוטַאטקידפ ,טכַאמ-רעטעברַא רעטשרע יד ןעוועג זיא

 ,ןטַאדלָאס ןוא םירעױּפ ,רעטעברַא ןופ ןטַאר יד -- ןטעיוװָאס יד ןופ טריפעג

 -ַאֹּפ יד ןגעוו תועידי עקידנעלסיירטפיוא יד ןעמוקעגנָא ןענייז סע ןעוו ןוא

 יד ןגעוו ,ןערולטעּפ ןגעוו ,דנַאלסורסייװ ןוא עניארקוא ןיא ןדיי ףיוא ןעמָארג

 עטיור "סיקצָארט עלעביילא זיא ,סעדנַאב-רעדרעמ ערעייז טימ "ןענַאמַאטַא;

 ךָאד טָאה .ןדיי יד רַאפ גנונעפָאה ןוא ץוש עקיצנייא יד יו ןענישרעד ײמרַא

 טפירשרעטנוא רעד טימ ,1918 ילוי ןטס21 םעד ןבעגעגסױרַא טכַאמ-ןטָאר יד

 "רעד ןגעוו ןרַאסימָאקסקלָאפ יד ןופ טערקעד, ןדנגלָאפ םעד ,ןיײלַא ןינעל ןופ

 :גנוגעוַאב עשיטימעסיטנַא יד לַאקידַאר ןקיטש
 -עסיטנַא יד זַא ,טרעלקרעד ןרַאסימָאקסקלָאפ יד ןופ טַאר רעד;

 שירעגנערבמוא ןענעז ןדיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד ןוא גנוגעווַאב עשיטימ

 -ָאפ ןוא ,עיצולָאװער-םירעיוּפ ןוא רעטעברַא רעד ןופ ךַאז רעד רַאפ

 דנַאלסור ןשיטסילַאיצָאס םעד ןופ קלָאפ עקידנטעברַא סָאד ףיוא טרעד

 .זייב םעד טָא ןגעק ןעלטימ עלַא טימ ןפמעק וצ
 ןטַאר) ןּפעדוװָאס עלַא טלעפַאב ןרַאסימָאקסקלָאפ יד ןופ טַאר רעד

 ןיא ןקיטשרעד וצ ןעלטימ עקידנדײשטנַא יד ןעמעננָא (ןטַאטוּפעד ןופ

 -םָארגָאּפ ןוא סעקישטשמָארגָאּפ יד ,גנוגעװַאב עשיטימעסיטנַא יד לצרָאװ

 .?ץעזעג ןרעסיוא ןלעטש ןרָאטַאטיגַא

 -עלע יד ךיז ןקרַאטש דנַאלסור ןיא ןעײטרַאּפ-רעטעברַא עשידיי יד ןיא

 -ייז ןלױּפ ןיא ,סעקיװעשלָאב יד טימ גנוקינייארַאפ ַא וצ ןבערטש סָאװ ,ןטנעמ

 עניילק רָאנ .קרַאטש רעקינייוו טינ גנוקינייארַאפ ַאזַא רַאפ ןעגנומיטש יד ןענ

 -ייז (עשרַאװ ןיא םעדעמ ;ענליוו ןיא סרעוט עטלַא ייר ַא) "דנוב; ןיא סעּפורג

 סָאד ןעמונעגנָא ןבָאה ערעדנַא עלַא .שיטסינומָאק-יטנַא ןכָארּפשעגסױא ןענ

 םיחילש .עיצולָאװער-טלעוו רעד ןופ רעטנעצ ןרַאפ דנַאלסור עשיטסיוועשלָאב

 "ניײרַא "דנובק םעד לָאז ןעמ זַא ,ןלעוּפ עװקסָאמ ןייק ןרָאפעג ןענייז *דנוב, ןופ

 | ןרעטניאמָאק ןיא ןעמענ

 -עג טָאה *דנוב; רעד לייוו טינ ןעוועג סע זיא ןעשעג טינ זיא סָאד ביוא

 ןעמעננָא טלָאװעג טינ טָאה רע לייוו רָאנ ,ןעגנולעטש עשיטילָאּפ ערעדנַא טַאה

 -סיוא זומ רע זַא ,ןטקנוּפ 21, עטמירַאב יד) ןרעטניאמָאק ןופ ןיד-קסּפ םעד

 ןפיוא עיצַאטנעירָא יד .ַא"א ךילרע ,חנ יװ רעריפ *עשיטסירטנעצ; ענייז ןסילש

 יד ןעװ ןַאד ךױא -- ןרָאי עגנַאל טרינימָאד דנוב ןיא טָאה ?ןרעטניאמָאק;

 ,סעיצַאזינַאגרָא עריא ןוא ײטרַאּפ יד ןכערב ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ןטסינומָאק
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 ןליפַא ,טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא --- טייצ עצרוק א -- ןעוועג ךָאד זיא ױזַא

 ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא

 ײמרַא עטיור יד זַא ,טביילגעג קימַאלפ ,ערעדנַא עלַא יו ,טָאה טַאּפ בקעי

 רענעפ עטיור יד ןעגנעהרעדנַאנופ ,ןזיּפש עריא ןופ ןציּפש יד ףיוא ,עקַאט טעוו

 ןוא טייהיירפ ןעגנערב ךיוא טעװ יז .טלעוו רעד ןופ טעטש-טּפיױה יד רעביא

 גנולקיװטנַא רעלַאנָאיצַאנ ןוא רעלערוטלוק רַאפ ןעגנוגנידַאב עיירפ ןוא החונמ

 "וינ רעד ןיא רע טָאה רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ךָאנ .קלָאפ ןשיידיי ןרַאֿפ

 ַא טקורדעגּפָא (שיטסינומָאק ןכָארּפשעגסױא טינ ןַאד ךָאנ) "טייהיירפ, רעקרָאי

 םזיטענגַאמ םעד ןגעוו ןוא רעײמרַא-טיור יד ןגעוו עקַאט ןַאמָאר ןטרעטסײגַאב

 1923 ,,22 'צעד ,"םַאלפ ןטיור ןיא;) ןרענָאיצולָאװער עשידיי ףיוא ןבָאה ייז סָאװ

 .(1924 ,8 ץרעמ --

 יד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןטַאּפ טמיטשַאב *םָאקווערא רעקָאטסילַאיב רעד

 ןעגנולעג טינ זיא -- ןָאטוצפיוא ןזיוװַאב טָאה רע סָאװ ,םינינע-רוטלוק עשידיי

 ,ןעניפעגוצסיוא

 ןשהכולמ ןרעטנוא ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז ןלוש יד

 עסייוו עסיורג ןעגנַאהעג ןענייז טָאטש ןיא זַא ,קנעדעג ךיא סָאװ ץלַא ,טעשזדוב

 -רַאפ ןופ טפירשרעטנוא ןטימ --- תויתוא עשידיי עטיור עקיזיר טימ ןטַאקַאלּפ

 ,םינינע-רוטלוק עשידיי רַאפ רעטלַאװ

 זיא דלַאב .ןכָאװ יירד זיולב טרעיודעג טָאה טפַאשרעה עשיטסיװעשלָאב יד

 "ימרַא עשילוּפ יד ."לסייו רעד ייב סנ; רעד ןעמוקעגרָאפ עשרַאװ רעטניה

 "נַארפ ןופ חילש ןלעיצעּפס ַא ךרוד טריפעגנָא ןוא טריזינַאגרָאער ,ןעגנולײטּפָא

 ןופ ףעש ןרָאװעג רעטעּפש) ןַאגייװ קינווָאקלָאּפ ,בַאטש ןשירעטילימ ןשיזיוצ

 טָאה יז .ײמרַא עטיור יד ןגָאלשעגקירוצ ןכָאה (בַאטשילַארענעג ןשיזיוצנַארפ

 ,קירוצ ןפיול ןעמונעג הלהב סיורג ןיא

 ןענַאטשעג ןקלָאּפ עשיליוּפ יד ןיוש ןענייז געט יירד-ייווצ עטלייצעג ןיא

 .קָאטסילַאיב ייב

 ןפורעגסױרַא טָאטש ןיא טָאה לזמ-המחלמ ןופ רעק רעטכירעגמוא רעד טָא

 "עגטימ ןבָאה סָאװ עלַא זַא ,ןטכיר טנעקעג ךיז טָאה ןעמ .קינַאּפ עקידלַאװג ַא

 -סגירק ןשירעטילימ םוצ ןרעו טלעטשעג ןלעװ סעקיװעשלָאב יד טימ טעברַא

 ,לייטרוא טיוט רעכעלגעמ ַא טרַאװעג ייז ףיוא טָאה סע ןוא טכירעג

 לייט רעסיורג רָאג ַא ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןופ הנחמ ַא

 הלהב רעסיורג ןיא טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ רעריפ יד ןופ
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 יירענליוו .י,/ טרעוו טַאּפ בקעי ןופ

 ןטסרעממַא יד ןופ רענייא ,טַאּפ בקעי -- ייז ןשיווצ .קָאטסילַאיב ןזָאלרַאפ

 .עטָארדַאב

 ַא ןיא טעו ײמרַא עטיור יד זַא ,ןביולג ןיא ןוא) עכָאטַאמוס רעד טָא ןיא

 "טימ ןסָאלשַאב טַאּפ הקבר טָאה (קָאטסילַאיב ןעמענרַאפ קירוצ םורַא געט רָאּפ

 ןעמוקעגקירוצ 1920 טסוגױא ןטס20 םעד ןיב ךיא ןעוו .ןַאמ ריא טימ ןייגוצ

 טימ קירוצ גע ןפיוא טליּפשרַאפ ךיז -- טקיטעּפשרַאפ לסיב ַא) לוש ןופ

 "גייוורַאפ ַא ,עמַאמ יד .ןפָארטעג טינ רעטָאפ ןיימ ןיוש ךיא בָאה ,(. ..םירבח

 -עצ ךיז לענש .רימ ףיוא טרַאװעג טָאה ,עלעקעּפ טיירגעגוצ ןיוש ַא טימ ,עט

 "וצ ןעמוק ןַאד טעװ ןוא געט רָאּפ ַא ףיוא ןײגקעװַא זומ יז זַא ,טגָאזעג ,טשוק

 דימש עניירב ,רעטסעװש ערעגניי ריא ןייז זדנוא טימ טעוװ לייוורעד זַא ,קיר

 ןוא -- ןעמוקנָא דלַאב ףרַאד סָאװ ,(ןלוש יד ןיא ןירערעל עגנוי ַא ןיוש ןַאד)

 ,טָאטש יד ןזָאלרַאפ טפרַאדעג טָאה'מ ןענַאװ ןופ טקנוּפ-ףערט ןפיוא קעװַא זיא

 רעביא סּפורטוּפא רעקילייװטייצ רעד ןבילבעג זיא רוחב רעקירָאיטכַא רעד

 ,סָאלש יקצינַארב ןבעל הריד רעסיורג רעד ןיא רעטסעווש רעקירָאי-ריפ ןייז

 | ,רעטַאעט-טָאטש םעד רעביאנגעקטנַא

 ןעמוקעגנָא רעבָא ןענייז ןקַאילָאּפ יד ןופ ןעגנולײטּפָא עטשרעדָאפ יד

 -צעל יד ןופ יירעסיש ַא טימ ןרָאװעג טנגעגַאב ןענייז יז .טרַאװרעד יו רעירפ

 ,ץילימ-רעטעברַא רענעפַאשעג-לעיצעּפס ַא ןופ ןוא רעיײמרַא-טיור סעפורג עט

 טָאה סָאד .טכַאנ עצנַאג יד ןוא טכַאנרַאפ ןצנַאג ַא טרעיודעג טָאה יירעסיש יד

 סעקיַאנַאכ ףיוא םייה ריא ןופ ןעמוק וצ ןעמומ רעד רַאפ ךעלגעממוא טכַאמעג

 ייוצ יד ןענייז טכַאנ עצנַאג ַא ןוא טנוװָא ןצנַאג ַא .הריד סרעטסעווש ריא וצ

 ןייז ןקיאורַאב טפרַאדעג טָאה ןוז רערעטלע רעד ןוא ןיילַא ןבילבעג רעדניק

 .טַאהעג ארומ שּפיה ךיוא רע טָאה ןײלַא ןוא --- לרעטסעווש ענעקָארשרעד

 וצ ןגָאלשרעד ךיז ,ןבעל ריא קידנלעטשנייא ,עמומ יד טָאה גָאטרַאפ טשרע

 ןעועג בוטש ןיא זיא סנגרָאמרעביא רעדָא סנגרָאמ וצ ףיוא .רעדניק ייווצ יד

 יד ףיױא טגערפעגכָאנ ךיז אזגור טימ ןבָאה רענלעז עשיליוּפ יד ."עיזיווער, ַא

 ,רעגַאליזייּפש םעד ןיא ךעלקעּפ יד ןסירעגפיוא ,ןרעטלע

 וצ לָאמ ןופ .ןופצ ףיוא סופ וצ ןפָאלעג םיטילּפ עּפורג יד זיא וניבל וניב

 -עװ יד ףױא ןעיורפ יד ןצעזפױרַא טנעקעג ,רעריפנָא רעד ,טַאּפ טָאה לָאמ

 ןרָאפעג ןענייז סעצײמרַאָאנסַארק יד עכלעוו ףיוא רענעג

 ,טליטעצ הנחמ יד ךיז טָאה ָאד .ענדָארג ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןעמ זיב

 .קסנימ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ײמרַא רעטיור רעד טימ ןעמַאזוצ קעװַא זיא לייט ַא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ;קָאטסילַאיב ןופ ןסירעגּפָא קידנעטש ףיױא ןרעוו ןעניימ טנעקעג טָאה סָאד

 ,םישזער ןשיטסיװעשלָאב ןרעטנוא ןבעל וצ ןעמעננָא

 רעטייוצ רעד ןיא קעװַא זיא סָאװ ,הנחמ רעד טימ טריפעגנָא טָאה טַאּפ

 ןיא רעטעּפש יװ) ןַאד ןבָאה סעקיװעשלָאב יד סָאװ ,ענליוו ןייק --- גנוטכיר

 "מוא ןַא יו טעמכ ןעוועג שיטקַאפ זיא סָאװ ןוא עטיל הנתמ ַא ןבעגעג (9

 | ,טָאטש עקיגנעהּפָא
 רַאפ טייצ עצרוק ַא ,1968 ןיא טלייצרעד רימ טָאה םעד ןגעוו םיטרּפ)

 קעװַא זיא ןיילַא רע ,ָאקשטַאילק רעטלַא טסידנוב רעקָאטסילַאיב רעד ,טיוט ןייז

 (יקסנימ ןייק

 טּפעלשרעד ךעלדנע עפורג ןייז טימ טַאּפ ךיז טָאה רעטעשטומעגסיוא ןַא

 | .ענליוו ןייק

 עפורג עצנַאג יד ןענעדרָאנײא ,ןגרָאזַאב -- זיא עכַאגפיױא עטשרע ןייז

 ןייק זַא ,ךיז טסיוװרעד רע .ענליוו ןייק טכַארבעג טָאה רע סָאװ רעקָאטסילַאיב

 רעטוג ןייז ,"ףילער רעקָאטסילַאיבק רעקרָאי-וינ ןופ חילש רעד טמוק ענווָאק

 בשומ רעקָאטסילַאיב ןופ רעריפנָא רעד -- רעטעּפש) ןהָאס דוד רעטנַאקַאב

 זיא ענליוו טנעָאנ יו .שעמיטש רעקָאטסילַאיב, רעד ןופ רָאטקַאדער ןוא םינקז

 "עלעט ןגעוו ,עטכעלש ַא רעייז זיא גנודניברַאפ-טסָאּפ יד --- ענווָאק ןופ טינ

 רעטסטכייל רעד .ןרָאפ וצ ךעלגעממוא זיא ןײלַא םיא ,טדערעגּפָא זיא -- ןרינָאפ

 ,גנוטייצ רעד ךרוד -- זיא געוו

 ;גנודלעמ ַא טקורדעגּפָא *גָאטק רענליוו ןיא זיא רעבמעטּפעס ןט12 םעד

 ,קרָאי-ןינ ןופ ןהָאס דוד וצ;

 ,רעקָאטסילַאיב 100 ךָאנ ךיז ןעניפעג רימ טימ .ענליוו ןיא ןיב ךיא
 טפור ,טינ ןפוא םושב טנעק ריא בוא ,ענליוו ןייק ענוװָאק ןופ טמוק
 ,קָאטסילַאיב ןייק ןרָאפ ןרַאפ ןעז ךייא זומ ךיא ,סױרַא ךימ

 ,"טַאּפ בקעי

 ןעועג טינ זיא -- ןטַאּפ רַאפ לעיצעפס ןוא -- עּפורג רעצנַאג רעד רַאפ

 ,טנַאקַאב טוג ןעוועג ןטרָאד ןיוש זיא רע .ענליוו ןיא ןענעדרָאוצניײא ךיז רעווש

 רעמ ךָאנ ,ײטרַאּפ "רעטקינייארַאפ; רעד ןופ םירבח ךס ַא ןעוועג ןענייז ןטרָאד

 זיא טעברַא יד .ןטסילַאנרושז ,סרעביירש עשידיי ,גנוגעווַאב-לוש רעד ןופ ---

 ,קָאטסילַאיב ןיא יו חסונ ןבלעז ןיא ןרָאװעג טריפעג טרָאד

 ןגעו גנודלעמ ַא ןעוועג "גָאט? רענליוו ןיא זיא רעבמעטּפעס ןט1 םעד

 -ָאטקָא ןט15 םעד ,רעטעּפש ןכָאװ 6 טימ .עּפורג ןייז ןוא טַאּפ בקעי ןופ םוקנָא

 -ענעג ןופ ײמרַא רעשילוּפ רעד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ ענליוו זיא 1920 רעב
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 יירענליוו .י} טרעוו טַאּפ בקעי ןופ

 עטריאילַא יד דצמ טפַאשרענגעק ַא רַאּפ קידנבָאה ארומ ,יקסווָאגילעשז לַאר

 סָאד זַא ,סע טָאה ןסייהעג .טָאטש יד טריסקענַא טינ ןרָאי עטשרע יד ןעמ טָאה

 רעבָא זיא טכַאמ יד ."עטיל-לטימ/; ןעמָאנ ןטימ ןָאיַאר רעקיגנעהּפָאמוא ןַא זיא

 .ײמרַא רעשילױוּפ רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג

 ןופ רעטעברַאטימ םענעזעוועג ןרַאפ עגַאל עכעלרעפעג ַא טפַאש סָאד

 זיא ףָארטש רערעװש ןוא טסערַא ןופ רַאפעג יד .?םָאקווערק רעקָאטסילַאיב

 .עלַאער ַא רעייז

 ַא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןייז רַאפ ןָא טַאּפ טמענ טייצ רענעי ןיא

 -לוש ןיא רעטעּפש רע טעברַא ןעמָאנ םעד רעטנוא ,"רענליוו ,י; םינָאדװעסּפ

 ןופ לייט ןסיורג ַא טביירש ןוא רָאטקעל סלַא סױרַא טערט ,"דנוב. ןיא ,ןזעוו

 ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא ןעמ טפערט ןָא ןַאד ןופ ,ןטעברַא עשיטסיצילבוּפ ענייז

 ןוא "רענליוו .יא רָאנ גנוטייצ רעד ןיא ןעגנודלעמ ןיא ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד

 ענובירט-רענדער רעד ףיוא ,ןצנערעפנָאק ןופ םוידיזערּפ ןיא .טַאּפ בקעי טינ

 ןופ ןרָאפנעמַאזוצ ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-עיסוקסיד ףיוא ,ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא

 ױזַא טייצ רעד טימ טרעוו ןעמָאנ רעד טָא ."רענליוו ,יע זיולב ןעמ טעז *דנוב;

 זַא ,טגייצרעביא ןענייז ןטסידנוב ןוא רעוט-לוש טייהרעמ יד זַא ,ןעמונעגנָא

 רעשירַארעטיל ַא זיא טַאּפ בקעי זַא ןוא רענליוו .י עקַאט זיא ןעמָאנ רעתמא ןייז

 סגטַאט ןטימ ךיז טצונַאב ןוז רעד סָאװ עקַאט ךיז טרעדנואוו ןעמ ןוא) םינָאדװעסּפ

 (. .. םינָאדװעסּפ

 ןדניברַאפ ןופ טייקכעלגעמ יד ףיוא קירוצ טלעטש עיצַאּפוקָא עשילוּפ יד

 יד וצ קירוצ ןגעוומוא ךרוד ףכית ךיז טזָאל טַאּפ הקבר .קָאטסילַאיב טימ ךיז

 -סעווש ריא ייב ןעמ טניואוו ןכָאװ רָאּפ ַא ,הריד יד "טרידיווקילק יז ,רעדניק

 עדייב טימ יז טזָאלרַאפ רעבמעצעד בייהנָא .ןרעטלע עריא ייב ךָאנרעד ,רעט

 ןָא ןעמ טמוק עזייריזַאב רערעווש ןוא רעגנַאל ַא ךָאנ .טָאטש-םייה יד רעדניק

 .ענליוו ןייק

 ףױא לוש רעסױרג ַא ןופ רעטלַאװרַאפ רעד ןַאד ןיוש זיא טַאּפ בקעי

 "ךייזע יו ןעמָאנ ןבלעז םעד עקַאט טגָארט סָאװ ,12 רַאװלוב יקסווָארדנַאסקעלַא

 יד טמענרַאפ לַאקָאל-לוש ןיא עקַאט ,לושיץרּפ .ל .י ,יד -- לוש רעקָאטסילַאיב

 "רעל ןָא טבייה ןוז רעד .הריד רענליוו רעזדנוא זיא סָאד --- רעמיצ ַא החּפשמ

 ,ןייטשרעג רערעל ןטמירַאב םייב עיזַאנמיג-לַאער רעשידיי רעד ןיא ןענ

 "עגנָא עמַאס יד ןופ רענייא ןרָאװעג טייצ רעד ךרוד ןיוש זיא טַאּפ בקעי

 וצ .ענליו טָאטש-רוטלוק רעסיורג רעד ןופ רעוט-רוטלוק ןוא -לוש עטסנעעז

 -לע רעקילדנעצ ךרוד טריפעגנָא ,טָאטש ַא ןיא טרָא ןקיטכיוװ ַאזַא ןעמענרַאפ
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 זיולב ַא רַאפ וטפיוא רעניילק ןייק טינ זיא ,רעוט עקיסַאלקטשרע ,עבושח ,ערעט

 לענש םיא ןקור עיגרענע ןייז ןוא ןטייקיאעפ ענייז רעבָא ,טילּפ ןקירָאי-קיסיײרד

 ,ןָאנבױא סױרַא

 1921 גנילירפ ןיא .ענליוו ןיא ןעוועג טַאּפ זיא םישדח 8 עכלעװַא זיולב

 ךיז ןבייה סע ואוו ,עשרַאװ ןוא ענליוו ןשיװצ טרָא-ןיואוו ןייז ןיוש רע טלייט

 .רָאפנעמַאזוצ-לוש ןטשרע ןסיורג םוצ ןעגנוטיירגוצ יד ןָא

 ןכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא לּפַאטש רעקיטכיוו רעבָא רעצרוק ַא זיא ענליוו

 ןעועג זיא סע עיגרענע עקידלדורּפש ַא רַאפ סָאװ ןסיוו ןעמ לי ,גייטשפיוא

 עטמירַאב עקידרעטעּפש ןייז ןעמונעג טָאה רע ואוו ,טילּפ ןקירָאי-20 םעד ןיא

 ליפ ױזַא ףיוא קיטייצכיילג קיטעט שירעריפנָא ןוא שירעפעש ןייז וצ טייקיאעפ

 ןטייקיטעט ענעדיישרַאפ יד ןענעכערסיוא רוציקב שטָאכ גונעג זיא --- ןטיבעג

 ,םישדח רָאּפ ענעי ןיא ענייז

 ןלייצרעד ךיוא זדנוא גנורעדליש עצרוק יד טָא טעװ טייצ רעבלעז רעד ןיא

 סָאװ ,רעביפ ןשירעפעש ,ןשירעײנַאב ,ןוויטקורטסנָאק ,ןרַאברעדנואוו םעד ןגעוו

 ,הביבס-רעטעברַא ןוא רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא טשרעהעג ןַאד טָאה

 -לעוו טימ ,לוש רעד ןיא טקיטפעשַאב לכ םדוק ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא רע

 וצ לענש יז רע טבייהרעד ,קָאטסילַאיב ןיא יװ טקנוּפ .טעטלַאװרַאפ רע רעכ

 -ָאלָאדָאטעמ ןוא עשירעיצרעד ליפ ןײרַא טריפ ןוא ָאווינ ןשיגָאגַאדעּפ ןכיוה ַא

 "רעד ,ערעטלע ןופ החּפשמ רעד ןיא ןעזנָא םיא ןפַאשַאב סָאװ ,םישודיח עשיג

 ןלוש עשידיי יד ןופ רערעל ענערַאפ

 "על יד ןגעוו טַאקינומָאק ַא ןיא ,רעבמעווָאנ ןט15 םעד ןיוש רימ ןענעייל

 ןפוא ןקיטרַאנגיײאק ןַא ןגעוו ןטכירַאב טעװ טַאּפ בקעי זַא ,ןצנערעפנָאק-רער

 דָאטעמ רעד טָא זַא ןוא לוש-ץרּפ .ל .י רעד ןיא "עטכישעג עשידיי ןענרעל ןופ

 ,טפַאשרערעל רעד ייב עיסוקסיד עסיורג ַא ןפורעגסױרַא טָאה

 -ילײטַאב רעד טימ ,"עיצקעס-לוש; רעד ןופ ןעגנוציז עשידָאירעּפ יד טָא

 ןופ *עירָאטַארָאבַאלא עתמא יד ןעוועג ןענייז ,רערעל ענעעזעגנָא עלַא ןופ גנוק

 ןיא ָאד .רענעלּפ ןרעל ןרָאװעג טעברַאעגסױא ןענייז ָאד ,לוש רעשידיי רעד

 "וצ ןענייז ָאד .דומיל ןרעדנוזַאב ןדעי ןענרעל ןופ קידָאטעמ ןרָאװעג טריטוקסיד

 יז ןופ ליפ רַאפ םערָאװ ,םידומיל עלַא רַאפ סעיגָאלָאנימרעט ןרָאװעג טיירגעג

 דלַאב .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא רעטרעוו ןייק ןעוועג טינ טציא זיב ךָאנ ןענייז

 יָאד יד רַאפ רעכיב-ןרעל עשידיי עטשרע יד ןײגסױרַא ןביוהעגנָא וליפַא ןבָאה

 ,עטכישעג עשידיי ןוא ענײמעגלַא ,טפַאשנסיװירוטַאנ ,ןובשח --- םידומיל עקיז

 ,שיליוּפ) גנולעטשסיואילוש עלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ענליוו ןיא רָאפ טמוק סע
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 -סקע ערעייז טימ יז ןרינימָאד ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןוא (שידיי ,שיווטיל

 ,ןטַאנָאּפ

 ןעניישרעד ןָא טבייה ןזעוו-לוש ןקידנכוז ,ןשירעפעש םעד טָא ןענידַאב וצ

 ביײהנָא ןופ) "לוש עיינ יד; לַאנרושז רעשיגָאגַאדעּפ רעסיורג רעד ענליוו ןיא

 "ירָאטױא עשיגָאגַאדעּפ עטסעב יד ,(עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא טַאּפ זיא

 -ידיי עגנוי יד ןוא .טרָאװ רעייז ןרעה טזָאלעג טרָאד ןבָאה דנַאלסױא ןופ ןטעט

 עטפיטרַאפ עטסנרע ערעייז טכעלטנפערַאּפ טייז ייב טייז ןבָאה ןגָאגַאדעּפ עש

 ןיא ןענַאטשעגּפָא טינ רָאג ןענייז סָאװ ,ןטעברַא עשירעיצרעד-ךעלטּפַאשנסיװ

 | ,ןטײהטמירַאב עשידנעלסיוא יד ןופ תומכ

 !ןעלקיטרַא עקיגָאװ יד טָא טנעייל ןעמ ןעוו ףיוא טייג ץלָאטש ַא

 7 ,עיזַאנמיג 1 ,ןלוש-גָאט עכעלטלעוו-שידיי ןציירד ןַאד ןיוש טָאה ענליוו

 לוש עשידיי יד .רעדניק 4358 ןעמַאזוצ -- ןלוש-טנװָא 5 ,רענטרעג"רעדניק

 ךיז ןדלעמ ,טעטש עלַא ןיא ,םוטעמוא .רערעל עיינ רעקילדנעצ ןבָאה ףרַאד

 "דיוו ךיז ןליוו סָאװ ,םירוחב ןוא ךעלדיימ עגנוי עטנעגילעטניא עטרעטסײגַאב

 -סיוא ייז ףרַאד ןעמ .דניק ןשידיי ןופ טעברַא-גנואיצרעד רעקילייה רעד ןעמ

 -טּפױה יד ןופ רענייא זיא ענליוו ,ןסיוו ןשיגָאגַאדעּפ ןבעג ,ןלושסיוא ,ןדליב

 "על טריזינַאגרָא רדסכ ןרעו סע .טעברַא-גנודליבסיוא רעד טָא ןופ ןרעטנעצ

 סניטסילבערפ רַאפ ,םידומיל ערעדנוזַאב רַאפ ןוא ענײמעגלַא --- ןסרוק-רער

 ןסרוק"רערעל עסיורג יד ןופ גנורַאפרעד רעקידרעירפ ןייז טימ ,טַאּפ ,וװ"זַאא

 -עּפס ענייז .ןרָאטקעל-טּפױה יד ןופ רענייא ,ךעלריטַאנ זיא ,קָאטסילַאיב ןיא

 קידָאטעמ ןוא עטכישעג עשידיי ,רוטַארעטיל עשידיי ןעוועג ןענייז ןטעטילַאיצ

 ןצנַאג ַא טרעיוד סָאװ ,סרוק-רערעל-טּפיױה רעד ,סַאלק ןטשרע ןיא ןענרעל ןופ

 -עעזעגנָא רעטעּפש ןעמענרַאפ ייז ןופ ליפ סָאװ ,םידימלת 104 עצנַאג טָאה ,רָאי

 .ןזעוו-לוש ןיא רעצעלּפ ענ

 34 טימ ןבירשעג טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,תורוש רָאּפ ַא ןּפַאכסױרַא רימָאל

 -וינ ןיא) רענעברָאטשרַאפ רעד ןגעוו לקיטרַא-גָאלָארקענ ַא ןיא רעטעּפש רָאי

 ַאירַאמ, יװ טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ,ןוקָא ןירענָאיּפ-לוש רענליוו רעטלַא (קרָאי

 : (11710 יזז ,1954 רעבמעצעד .,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק;) *ַאנװָאמַארבַא

 ףיױא סעיצקעל עריא ףיוא ַאנװָאמַארבַא ַאירַאמ קנעדעג ךיאע =

 ַא ,עקנירַאד ַא ,עקניניילק ַא ,יז .ןסרוק-לבערפ רענליו ערעזדנוא

 -קיטסַאנמיג ןטימ ןָא טריפ ,עקיכָאק ַא ,עקידנענערב ַא רעבָא ,עלגומס

 -לת עלַא .סנירערעל-רענטרעג"רעדניק קיצרעפ-קיסיירד ַא ןופ דומיל

 -ליוו ,סעקשטַאװטיל עשידיי עקנַאלש ,עקידעבעל ,עגנוי עריא תודימ
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 ןייז ךיז ןטיירג ייז .ץניוװָארּפ רענליוו ןופ ךעלדיימ ךיוא ,ךעלדיימ רענ
 -ָאר עכעלרעדנואוו ענעמוקעגמוא-קילייה יד ,סניטסילבערפ ,סנירערעל
 יד ,לוש רעשידיי רעד ןופ הרות יד ייז טימ טנרעל שטיווָאכמיס ַאז
 ןיא לייז ַא ,ןייטשרעג בקעי שודק רעקידרעטעּפש רעד .קיגָאגַאדעּפ
 -ידרעטעּפש רעד ,גנַאזעג ייז טימ טנרעל ,ענליוו ןופ ןזעוו-לוש ןשידיי

 עשידיי יד ןופ "ןעיד, רעד ,ָאטעג רענליוו ןיא רענעמוקעגמוא רעק
 .עטכישעג עשידיי יז טימ טנרעל ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג ,ןגָאגַאדעּפ
 עשידיי ייז טימ טנרעלעג בָאה ,רענעבילבעג-ןבעל רעקיצנייא רעד ,ךיא
 -ידיי עגנוי יד טימ טנרעל ,ַאנװָאמַארבַא ַאירַאמ --- יז ןוא ,רוטַארעטיל
 ,?קיטסַאנמיג עטיל רעד ןופ רעטכעט עש

 יד .טױנ רעכעלביירשַאבמוא ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא -- ץלַא סָאד ןוא

 ײז ןומ טסעטָארּפ ַא יװ .שממ ןרעגנוה ייז .ןעניול ןייק טינ ןגירק רערעל

 ןוא ןייארַאפ-רערעל ןופ רַאטערקעס רעד זיא טַאּפ .קיירטש ןיא סױרַא וליפַא

 זיא לעמרָאפ :עגַאל רענדָאמ רעד ןיא זיא רע .קיירטש ןיא רערעל יד טריפ

 -סגנודליב ןלַארטנעצ, ןגעק ,רעטלַאװרַאפ-לוש יד ןגעק קיירטש רעד ךָאד

 רעבָא שיטקַאפ ,ןלוש רענליו עלַא טימ ןָא טריפ סָאװ ,(.ק.ביצ) ?טעטימָאק

 ןענייז ןלוש יד רַאפ סעידיסבוס סנעמעוו ,הליהק רעד ןגעק ןעמ טקיירטש

 | .עניילק קיטשינ

 קיטעט זיא רע .ןהעש-ןסַאלק יד טימ טינ ךיז טקידנע טעברַא-לוש יד

 ןופ רעדניק יד רַאפ ןוא רעדניק-לוש רַאפ) ?עירָאטידיױא-רעדניק,; רעד ןיא

 ןעמוק רעדניק 700-500 ןגעלפ תבש ןדעי ואוו ,(ללכב טײקמערָא רעשידיי רעד

 -רעסיוא; רַאפ ןבולק ןריזינַאגרָא טפלעה רע ,רעדליב-טכיל ןעז ,סעיצקעל ןרעה

 רעד ןוא רוטלוק-סקלָאפ רעד וצ ןרעוו ןגיוצעגוצ ןפרַאד סָאװ ,"רעדניק לוש

 ןַא טימ ןריפנָא ןפרַאד רע טעװ ,1926 טניז ,רעטעּפש) עיגָאלָאעדיא-טייהיירפ

 רעשידנוב רעד זיא סָאד .בַאטשסַאמ ןרעטיירב ליפ ַא ןיא טעברַא רעכעלנע

 ןזיב ןטשרע ןופ זיא טַאּפ ןכלעוו ןופ ,*דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס;

 ,(רעציזרָאפ ןעוועג גָאט ןטצעל

 רעד םורַא עירעפירעּפ יד ןריזינַאגרָא ןיא ןיירַא ךיוא ךיז טפרַאו רע

 -עטַאמ) עציטש רעוויטקַא ריא ןָא ,טפַאשרעטעברַא יד ,ןרעטלע יד --- לוש

 סע ןעוו .ןריטסיזקע ןענעק טינ לוש יד טעװ (רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעלעיר

 טָא רַאפ עקַאט ,"םייה ןוא לושפ לַאנרושז רעלעיצעּפס ַא ןײגסױרַא ןָא טבייה

 ,רעטעברַאטימ יד ןופ רענייא רע זיא ,עירעפירעּפ רעד

 ענליו ןופ טעװ רע ןעוו ,טעברַא-טּפיױה ןייז ןרעוו ןכיג ןיא טעװ סָאד
 ?ָאשיצ, רעד ןופ רעריפנָא יד ןופ רענייא יוו עשרַאװ ןייק ןרָאפרעבירַא
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 יירענליוו .י, טרעוו טַאּפ בקעי ןופ

 םוצ טנעָאנ םיא זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא ןַא רעירפ ןופ ךָאנ טָאה ענליוו

 טָאה רע סָאװ ,ןבירשעג קירוצ רָאי ַא טימ טָאה רע רעכלעוו ןגעוו ,ןצרַאה

 -ײטרַאּפ-ןשיװצ עלַארטנעצ ַא ,"עגיל-רוטלוקק יד : קָאטסילַאיב ןיא טריּפָאקכָאנ

 רעייטשרָאפ עטסקיטכיװ יד ןופ גנוקילײטַאב רעד טימ ,עיצַאזינַאגרָא עשיא

 טסילש רע .(דַאבַאש חמצ לשמל) ץנעגילעטניא רענליוו רעשיטַארקָאמעד רעד ןופ

 -רוטלוק עטגייווצרַאפ-טיירב ַא טריפ עגיל-רוטלוק יד .סרעוט עריא ןָא ןָא ךיז

 זיא טעברַא רעד ןופ ןיורק יד .עכעלטנגוי ןוא ענעסקָאװרעד ןשיוװצ טעברַא

 ןיא טעדנירגעג ןבָאה "הלכשה יציפמ; יד סָאװ ,"טעטיזרעווינוא-סקלָאפ; רעד

 עשיטַאמעטסיס טרָאד ןגירק ענעסקָאװרעד ןוא עכעלטנגוי רעטרעדנוה ,5

 רעד ןיא טציא ןענעייל רימ .ןעמוקַאב טינ רעירפ ןבָאה ייז עכלעוו ,גנודליב

 המישר עגנַאל ַא ,ַאלּפ-"ןרעל ןטגייווצרַאפ םעד גנוטייצ רענליוו רעקיטסלָאמעד

 | ,ךעלביולגמוא שממ -- ןרָאטקעל עקיסַאלקטשרע ןופ

 "עג ַא .ץַאלּפ ןקיטכיוו רָאג ַא עגיל-רוטלוק רעד ןיא ךיילג טמענרַאפ טַאּפ

 רעטלַאװרַאפ-טּפיוה יד טַאּפ ןוא ןיבור לארשי ,דַאבַאש חמצ ןענייז טייצ עסיוו

 גנולמַאזרַאפ רענײמעגלַא רעד ןופ רעציזרָאפ זיא רע .עגיל-רוטלוק רעד ןופ

 עוויטקעלָאק עכעלטנפע עסיורג יד ףיוא סױרַא טפָא טערט ,(עטקילײטַאב 700)

 יד (1 :ןסרוק יירד עצנַאג טעטיסרעווינוא-סקלָאפ ןיא טריפ רע .ןעגנוזעלרָאפ

 ;עשידיי ןוא ענײמעגלַא ,רוטַארעטיל-רעדניק (2 ;רוטַארעטיל עשידיי  עיינ

 .רעדילסקלָאפ ןוא עדנעגעלסקלָאפ (3

 "גָאט עשידיי רענליו יד ןיא ןעלקיטרַא טייצ וצ טייצ ןופ טביירש רע

 "ער טפלעה ,ןעגנולייצרעד-רעדניק רע טביירש רקיע רעד רעבָא ,ןעגנוטייצ

 ןגעוו) ענליוו ןיא ןַאד ןעניישרעד סָאװ ,ןלַאנרושז-רעדניק עקיטכערּפ יד ןריגַאד

 (לטיּפַאק ןטסטנעָאנ ןיא -- םעד

 ןָאטעג סע טָאה רע יוװ ױזַא -- ןײרַא ךיז רע טפרַאװ םעד רעסיוא ןוא

 יד רַאפ לגנַארעג ןכעלטּפַאשלעזעג ןיא -- קָאטסילַאיב ןיא קירוצ רָאי ַא טימ

 ןיא) סעיצוטיטסניא-רעטעברַא ענעפַאשעג-שירפ יד ןופ ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע

 ַא סע וזיא ענליוו ןיא : ?ןעניײארַאפ-םוסנָאקא יד ןעוועג סע ןענייז קָאטסילַאיב

 ,םעטסיס-לוש םעד ןוא (ןוויטַארעּפָאָאק-ףיוקרַאפ ןוא -ריצודָארּפ ןופ ץענ

 רענליו יד :עטכישעג עטנַאקַאב רעירפ ןיוש יד רעביא ךיז טרזח סע

 סָאװ ןוא םיפיקת עטלַא יד ןופ טשרעהַאב ץלַא ךָאנ זיא סָאװ ,הליהק עשידיי

 -קערב עניילק זיולב וצ טפרַאװ ,"טלעג רענַאקירעמַא; ןטימ טעװעטַאבעלַאב

 -יפפיוא יד .טעברַא-לוש רעד רַאפ ןוא סעיצוטיטסניא-רעטעברַא יד רַאפ ךעל
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 ,רעײטשרָאפ-רעטעברַא יד וצ גנואיצַאב רעייז ,רעײטשרָאפ-.ק.ד.ד יד ןופ גנור

 .עזעילַאדנַאקס ַא זיא --- ייז וצ ןעמוק ייז ןעוו הענכה ןייק ןופ טינ ןסייוו סָאװ

 ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא טפַאשרעטעברַא עשידיי יד ןזומ הרירב תילב

 ,"טנָארפ םענעסָאלשעג; םענעגייא ןַא ןלעטשפיוא ,טלעוו-רוטלוק עשידיי יד

 -עמַא רַאפ ןוא ץוח יּפלכ ןטערטסױרַא םיטש רעטקינייארַאפ ןייא טימ לָאז סָאװ

 .עקיר

 "עג טפַאשרעּפרעק עטקיניײארַאפ ַאזַא טרעװו 1920 רעבָאטקָא ןטס26 םעד

 טרעדילגעגנייא רעטעּפש טעװ סָאװ ,ןעמָאנ ַא טימ ןפורעגנָא טרעוו יז :ןפַאש

 -ףליה רעטעברַא רעשידיי, רענליוו רעד :טַאּפ בקעי ןופ גנַאגסנבעל ןיא ןרעוו

 ."טעטימָאק

 עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי עלַא טערטרַאפ טעטימָאק-ףליה רעטעברַא רעד

 יד ,(ןעײטרַאּפרעטעברַא עשידיי יד אלימב ןיוש טניימ סָאד סָאװ) ןענייארַאפ

 ,גנוגעוװַאב-רוטלוק יד ןוא סעיצוטיטסניא-רעטעברַא ערעדנַא עלַא ,ןוויטַארעּפָאָאק

 בקעי ןופ ןעזנָא רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןעוועג ןַאד ןיוש זיא סיורג ױזַא

 "טניָאשזד; ןופ וויכרַא ןיא .רעציזרָאפ סלַא ןבילקעגסיוא טרעוו רע זַא -- ןטַאּפ

 רעשידיי רענליוו רעד סָאװ ,ווירב ןטשרע עמַאס םעד ןעניפעג וצ ןעגנולעג זיא

 -ָאלק רעד טימ ןבירשעג זיא רע .טקישעגסױרַא טָאה טעטימָאק-ףליח רעטעברַא

 רעטסטלע רעד זיא סע ןוא רעציזרָאפ ןייז ןופ טפירשטנַאה רעקיטכיצ ,רער

 סָאװ ,רעטָאפ ןיימ ןופ ןעּפ רעד ןופ סױרַא זיא סָאװ ,טנעמוקַאד רענעבירשעג

 ,קרָאיוינ ןיא ןעניפעגוצּפָא ןעגנולעג זיא רימ

 30. א.20 ,ענליוו;

 ,טעטימָאק ,בירטסיד .,שזד ןופ רעייטשרָאפ ןטרעעג םוצ
 .ןַאמפיוק .ס רײד

 ! רעה רעבושח
 םכסה םעניײמעגלַא ַא ךרוד זַא ,ןדלעמ וצ ךייא דובכ םעד ןבָאה רימ

 "ידיי עלַא ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ גנולמַאזרַאפ-ןטַאגעלעד ַא ףיוא זיא
 ןרָאװעג טעדליבעג ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ רעדילגטימ עש
 ןיא ."טעטימָאק-ספליה רעטעברַא רעשידיי רענליווק רעד .ח.פ 26 םעד
 : רימ ןעגנַאלרַאפ םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ

 .ק,ד.ד ךרוד ןעמונעגרעטנוא טרעוו עכלעוו ,עיצקַא-ספליה יד זַא
 ג"דא זייּפש ,םישובלמ ,סעמוס-טלעג ןופ גנולייטרַאפ יד ,ענליוו ןיא
 -ספליה רעטעברַא ןשידיי רענליו םעד רעסיוא ןרעוװו טכַאמעג טינ לָאז

 .םיא טימ טקַאטנָאק םעד ןָא ןוא טעטימָאק
 ןלעטשוצ ףכית ןלעװ רימ זַא ,םַאזקרעמפיוא ךייא רימ ןכַאמ בגא
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 "ירענליוו .י,, טרעוו טַאּפ בקעי ןופ

 ןיא טעברַא-ספליה רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןגעוו טקעיָארּפ רעזדנוא

 ,אבהל ףיוא ענליוו

 יד ךייא טימ ןעלדנַאהַאב וצ קיטיינ רַאפ ןיוש רעבָא ןעניפעג רימ

 רעקיזָאד רעד ןגעוו ןבעג ןסיוואוצ זדנוא ןטעב ןוא ףליה ןופ םינינע

 .טייקכעלגעמ

 יד ןיא ןייז עידומ וצ ןטעב וצ ךייא ךיוא דובכ םעד ןבָאה רימ

 -רַא ןשידיי רענליוו ןופ גנודנירג רעד ןגעוו ,ק.ד,ד ןופ סעלַארטנעצ

 רעזדנוא ןופ ךיוא ןָאט סָאד ןלעוװ רימ סָאװ ,טעטימָאק-ספליה רעטעב

 ,טייז

 רעציזרָאפ ןרַאפ

 טַאּפ בקעי
 יקסמָאטסַאב .ש
 ןײטשּפע הקבר

 ןייטשנייוו .ל ,מ 3 ,סַאג עיינ :סערדַא

 -,ק,ד,ד רעד זיא דייר עכלעזַא וצ !"רימ ןטעב; טינ -- "רימ ןעגנַאלרַאפ,

 !טניואוועגוצ ןעוועג טינ רעייטשרָאפ

 עיצַאגעלעד ַא זיא רעטעּפש געט ייווצ טימ ןעוו זַא ,טריסַאּפ עקַאט טָאה

 ,ריט עטכַאמרַאפ ַא ןפָארטעג ייז ןבָאה --- ןַאמפיוק .ס ר"ד ןבלעז םעד וצ קעוװַא

 !ןעמענפיוא טלָאװעג טינ ןליפַא ייז טָאה ףיקת רענַאקירעמַא רעד

 רענעפָא;? ןַא ןענישרעד *גָאט רעזדנוא, ןיא זיא 1920 רעבמעווָאנ ןט2 םעד

 -לַא ןוא עטנַאקַאב-טוג יד ןופ ןטפירשרעטנוא יד טימ *עיצקַאדער ןיא ווירב

 -ןצ ,שטיווערוג .י ,רעכַאמרעדולּפ ןושרג םיבשות רענליוו עטרעּפכַאעג-ןיימעג

 "עג ךעלטנפע ןוא -- ןרָאװעג טלייצרעד זיא סע ואוו ,טַאּפ בקעי טימ ןעמַאז

 ןפורעגסױרַא טָאה סָאד ,חילש-.ק.ד.ד ןופ גנוריפפיוא יד -- ןרָאװעג טלּפמעטש

 טעטימָאק-ףליה רעטעברַא רעשידיי רעד .טָאטש ןיא גנוגערפיוא עקידלַאװג ַא

 רעטעברַא יד וצק גנודנעוו ענעפָא ןַא עסערּפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ ךיילג טָאה

 -גַאקס ,ךיירקנַארפ ,עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עכעלנע ןוא ןטעטימָאק-ףליה

 עכלעוו טימ ,תושיגנ יד ןגעוו טלייצרעד טָאה ,"רעדנעל ערעדנַא ןוא עיוװַאניד

 ןויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ 22 יד ןגעוו ןבעגעגרעביא טָאה ,ןָא ךיז טפערט רע

 וצ טייקידנעװטינ יד ןבירשַאב טָאה ,רעטעברַא עטקיטפעשַאב 500 יד טימ

 יד ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק יד ןגעוו ןוא ,תואוולה ףיוא ףליה ףיוא טלעג ןגירק

 ,ץנעטסיסקע רעייז רַאפ ךיז ןעלגנַאר סָאװ ,ןלוש

 זיא ןכיג ןיא .רעסערג ןרָאװעג זיא עציטש-הליהק יד ,ןפלָאהעג טָאה סָאד

 ,"ףילער רענליווע רעקרָאי-ינ ןופ עיצַאגעלעד יד ענליוו ןייק ןעמוקעגּפָארַא
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 זיא סָאװ ,(ןויבצ) ןַאמּפָאה .ב ר"ד ןוא ץכ ,ןיקסורד ר"ד ןופ ןענַאטשַאב זיא יז

 ןעוו ,1906-1905 ןרָאי יד ןופ רעטעברַא עשידיי רענליוו יד טנַאקַאב-טוג ןעוועג

 ,("גנוטייצסקלָאפ; ןוא "רעקעוו;) עסערּפ רעשידנוב רעד ןיא טעברַאעג טָאה רע

 ןרָאװעג טסירגַאב ןענייז טסעג יד ואוו ,עמַאנּפױא רעכעלרעייפ רעד ךָאנ

 עגַאל רעשיטקַאפ רעד טימ טנעקַאב ןטַאגעלעד יד ךיז ןבָאה ,טַאּפ בקעי ןופ

 -ףליה רעטעברַא רעד .ןעגנַאגַאב טרעוו סָאװ הלווע יד ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןוא --

 רע רעבָא .עקירעמַא ןופ טקעריד טלעג ןגירק ןביוהעגנָא טציא טָאה טעטימָאק

 ןבלעז םעד טצעזעגכרודַא ענליוו ןיא טָאה טַאּפ .טימרעד טנגונגַאב טינ ךיז טָאה

 רעד ןיא :קָאטסילַאיב ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא רעירפ ןיוש זיא סָאװ ,סולשַאב

 -רעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ,טײקיזָאלסטעברַא רעגנַאלגרָאי ןוא רעגנוה ,טיונ

 ןעניול:רעגנוה ערעייז ןופ ןלעװ רעדילגטימ ערעייז זַא ןסָאלשַאב ןענייארַאפ

 !ןלוש עשידיי יד רַאפ טנעצָארּפ ןייא ןבעגּפָא

 רעד ןופ סקואוונעמַאװצ םעד ןטסעבמַא טרירטסוליא טקַאפ רענייא רעד טָא

 רעטקַארַאכ:סקלָאפ םעד ,טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד טימ גנוגעװַאב-לוש

 ,לוש רעשידיי רעד ןופ

 טַאּפ ךָאנ טצעז ,ענליוו ןיא טעברַא רעטגייווצרַאפ רעד ןופ טייצ עצנַאג יד

 עשידיי עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנוקינייארַאפ םעד ןטיירגוצ רַאפ טעברַא יד רָאפ

 ?שיצַאזינַאגרָא-לוש רעלַארטנעצ;, רעד ןופ רַאטערקעס רעד רע זיא טציא ,ןלוש

 ,ענליוו ןיא

 רעטצעל רעד ףיוא .רעסערג ץלַא טרעוו ןעגנוטיירגוצ יד טָא ןיא לָאר ןייז

 םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ַא "רענליוו .יא זיא ,1921 חסּפ ,גנוטַארַאב-גנוטיירגוצ

 טרעוו חסּפ ךָאנ ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןקיטליגדנע ןיא ןבילקעגסיוא טרעוװ ןוא

 ,עשרַאװ ןיא ןביילברַאפ זומ רע זַא ,טפַאהרעביפ ױזַא טעברַא-גנוטיירגוצ יד

 טרָאפ ןכיג ןיא ןוא 6 עשנעג ףיוא *לעטָאה רעקיצנַאד; ןיא רעמיצ ַא טגניד רע

 ,רעמיצ-לעטָאה ןקיזָאד ןיא ענליוו ןופ רעבירַא החּפשמ עצנַאג יד

 רענליווע רעצרוק רעד ןוא *דָאירעּפ רעקָאטסילַאיבק רעד ךיז ןקידנע סע

 סָאװ ,?דָאירעּפ רעװעשרַאװ, ?סרענליװ;-טַאּפ ןָא ךיז טבייה סע ןוא *דָאירעּפ

 גנוגעװַאב-לוש רעד ןופ רעטנעצ ןיא טייטש רע ןכלעוו ןיא ןוא רָאי 18 טרעיוד

 ריא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא ןוא

 ,"דנוב, רעד --- ײטרַאּפ-טּפױה
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 ןיא ךורברעביא ןכעלטנירג ַא טניימעג טָאה עשרַאװ ןייק ןרָאפרעבירַא סָאד

 -טפירש ןייז ןיא דָאירעּפ ַא טקידנערַאפ ךיוא טָאה סע .טַאּפ בקעי ןופ ןבעל

 .טייקיטעט רעשירעלעטש

 יד ןופ סעבַאגסיוא ייר ַא ןעניפעג קרָאי-ינ ןיא טנעקעג טינ ןבָאה רימ

 טביירש 1918 טניז ,טקילײטַאב ךעלגעמ ךיז טָאה טַאּפ עכלעוו ןיא ןרָאי-סגירק

 "בעל עיינ סָאדק גנוטייציגָאט רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןעלקיטרַא רעטּפָא רע

 המישר עלופ ַא) "עטקיניירַאפע ײטרַאּפ רעד ןופ טַאלבנכָאװ רעװעשרַאוװ ןיא ןוא

 זיא עשרַאװ ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז וצ זיב ןעלקיטרַא עטכעלטנפערַאפ ענייז ןופ

 רעשירעלעטשטפירש סטַאּפ ןופ עיפַארגָאילביב רענײמעגלַא רעד ןיא ןַארַאפ

 ,(טייקיטעט

 ,ןביירש שיטסירטעלעב ןייז ,שיגרענע ױזַא טינ םגה ,רָאפ ךיוא טצעז רע

 ןעניפעג טָא ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא ,ןבירשעג ןַאד טָאה רע סָאװ ,ץלַא טינ

 -- ?גוצ ןטימ; עציקס ַא (1919 רעבמעצעד 14 ,12) "ןבעל עיינ סָאד, ןיא רימ

 ןבירשַאב טרעוו לייט םענעי ןיא .,"ןַאמָאר ַא ןופ ןעלטיּפַאקא טפירשוצ ַא טימ

 ןייק ןטיבעג חרזמ יד ןופ 1915 ןיא טרָאפ סָאװ ,ןדיי עטריאוקַאוע טימ גוצ ַא

 ןיא .ןַאמָאר ןקיזָאד ןגעוו טינ תועידי םוש ןייק רעמ ןבָאה רימ .,דנַאלסור-ףיט

 -ייצרעד-בלַאה ,"טנלע ןופ ךעלהשעמ; רָאּפ ַא רע טכעלטנפערַאפ 1920 גנילירפ

 -עסערג ַא ןופ ןלייט ןענייז סָאד זַא סיוא טעז סע .שזַאטרָאּפער-בלַאה ,ןעגנול

 סעקיװעשלָאב יד ןופ ןעמוקנָא סָאד ,ןעגנולקיװטנַא-המחלמ יד ,עירעס רער

 יעירעס רעד טָא ןופ ןביירש סָאד רעדָא ןקורד סָאד ןסירעגרעביא ןבָאה

 ןגעוו ,סעמעט ערענָאיצולָאװער ףיוא ןענייז ןעלקיטרַא ענייז תעב .,עװַאקישט

 "רַאפ רע עכלעוו ,ןעגנולייצרעד רָאּפ יד ןענייז ,ףמַאק-רוטלוק ןשידיי םעיינ

 ןוא עשידיסח עמורפ ,ןדיי עמורפ עטלַא ןגעוו רָאג ,ןרָאי ענעי ןיא טכעלטנפע

 ,ןבעל עיינ סָאד, ,השעמ עשידיסח ַא ,"רעטכעלעג ןייז;) תוישעמ עשידגנתמ

 ,"ןבעל עיינ סָאד ,השעמ עשידגנתמ עקידתוכוס ַא ,"לָאמ ןייא, ; 1919 !טקָא 8

 לירּפַא 1 ,"גָאט רעזדנוא; ,"אקוני רעד ןוא עזייר ענעדלָאג ידע { 1919 'טקָא 5

 ,(1921 לירּפַא 22 ,"גָאט רעזדנוא; ,"ןדייא ; 1

 טעמדיו עיגרענע רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ לייט ןטסערג םעד רעבָא

 ןגעװ ןוא רעדניק רַאפ תוישעמ -- רוטַארעטיל:רעדניק רעד ןרָאי ענעי רע

 ,רעדניק

 -עברַא רעד ןופ םוקפיוא רעד טָאה רעירפ רָאי קיצנַאװצ טימ יוו טקנוּפ
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 ןפַאשַאב םעצולּפ ללכב ןסַאמסקלָאפ יד ןופ גנוכַאוװפיוא יד ןוא גנוגעווַאב-רעט

 םעד רַאפ ןדָאב םעד ןפַאשַאב ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,רעזעל טכיש ןסיורג םעיינ ַא

 לוש עשידיי יד טָאה ױזַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ םוקפיוא

 -- עכעלטנגוי ןוא רעדניק -- רעזעל ןופ טכישיןסַאמ םעיינ ַא טכַארבעגסױרַא

 "רעדניק רעשידיי רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ גנואײטשטנַא יד ןעוועג םרוג ןוא

 ,רוטַארעטיל

 רעד רַאפ ,רעדניק רַאפ ןביירש ןעמונעג טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ רענייא

 -עגנָא דלַאב ןבָאה סע .ץרּפ .ל .י ןעוועג טסואווַאב יו זיא ,לוש רעשידיי רעיינ

 "טנגוי ןוא -רעדניק רעד ןופ ןעגנוצעזרעביא ,סעיטַאמָאטסערכ ןעניישרעד ןביוה

 ,ןכַארּפש עדמערפ יד ןופ רוטַארעטיל

 "רַא רעד טָא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ךיז טָאה טַאּפ בקעי

 קָאטסילַאיב ןיא טעדנירגעג טָאה רע סָאװ ,"עגיל-רוטלוקפ גַאלרַאפ רעד .טעב

 ,"ךוב סָאד; גַאלרַאפ ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ רעטעּפש זיא סָאװ ןוא 1918 ןיא

 זיא סע .רוטַארעטיל-רעדניק רַאפ גַאלרַאפ רעטשרע רעד ןעוועג שיטקַאפ זיא

 לָאצ עסיורג ַא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא רָאי יירד עטסטנעָאנ יד ןופ ךשמ ןיא

 -ָאּפ רעייז ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,(יזז 32--26) רעדניק רַאפ ךעלעכיב עקניניילק

 ,טלעוו-לוש רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,קָאטסילַאיב ןיא רָאנ טינ ,רעלוּפ

 ןצרַאה םוצ ןטסטנעָאנמַא זַא ,הדומ ךיז זיא תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד

 "השמ; ןעמָאנ ןטימ טַאּפ בקעי ןופ גנולייצרעד עטשרע עמַאס יד םיא זיא

 ."עקלאונמע ןוז ןיימ; ...טעמדיוװעג יז טָאה רבחמ רעד לייוו רַאפרעד טושּפ

 טָאה ,1920 ןיא ,רעטעּפש רָאי ייווצ ןיא ןעוו זַא ,רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג זיא יז

 עשילביב, ךוב ןייא ןיא תוישעמ ריפ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ טקורדעגרעביא יז ןעמ

 ַא רַאפ דרָאקעד ַא -- עגַאלפױא עטרעפ יד ןעוועג ןיוש סָאד זיא ,"ךעלהשעמ

 !רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא לכיב-רעדניק

 ("ןושמש. ,"חתפיפ ."ןועדג; ,"וחיריא ,"השמ;) "ךעלהשעמ עשילביב; ףניפ יד

 זיא ןעוו ןטלעז .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןרעוו וצ טלייטעגסיוא ןענידרַאפ

 יד וצ הפוקת-שמוח יד ןעגנערבוצוצ טנעָאנ ױזַא ןעגנולעג רעביירש ןשידיי ַא

 | .רעדניק עשידיי יד ןופ ךעלעצרעה

 "טימ רעקידנעטש ַא טרעוו רע ,טעברַא עבלעז יד ענליוו ןיא רָאפ טצעז רע

 "רַאפ ןוא "ךעלעמיוב עקנינירג? לַאנרושז"רעדניק ןקיטכערּפ םעד ןופ רעטעברַא

 טינ ןיא סע זַא ,רָאלק טרעװ דלַאב .ןעגנולייצרעד ייר ַא ןטרָאד טכעלטנפע
 -עטלע יד ייס ,רעדניק עניילק רָאג יד ייס ןענידַאב וצ לַאנרושז ןיא ךעלגעמ

 ןָא ןַאד טבייה סע .ןרָאװעג ףייר לענש ױזַא ןרָאיײ-סגירק יד ןיא ןענייז סָאװ ,ער
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 ןעמָאנ ןטימ רעדניק ערעטלע יד רַאפ לַאנרושז רעלעיצעּפס ַא ןעניישרעד וצ

 -ַאב רע זיב ,טייצ עצנַאג יד רָאטקַאדער רעד זיא טַאּפ בקעי ןוא *רבח רעדע

 .עשרַאװ ןיא ךיז טצעז

 םענייש ַאזַא טַאהעג רעטעּפש טינ ןוא רעירפ טינ טָאה טלעוו עשידיי יד

 רעדעי ."רבח רעד2 ןעוועג זיא'ס יו ,רעדניק ערעטלע רַאפ לָאנרושז ןפייר

 ,עימעכ ,קיזיפ --- ןסיוו ןופ עידעּפָאלקיצנע עניילק ַא שממ ןעוועג זיא רעמונ

 "ייצרעד עקיטכערּפ ןרָאװעג טקורדעג ןענייז ןטרָאד .סעזייר ;טפַאשנסיװ-רוטַאנ

 תומוא עלַא ייב ןוא ןדיי ייב --- רעביירש עטסערג יד ןופ רעדיל ןוא ןעגנול

 ,םלועה

 ןרעמונ יד טרעטעלב ןעמ זַא ,בצמ ןטנַאקַאב-ליואוו רעזדנוא ייב ,טנייה

 ןטייצ סחישמ ...ךעלביילגמוא ךיוא סע טעז ,"רבח: ןופ

 רעגעלרַאפ עשידיי עטַאװירּפ זַא ,ןביילג וצ רעווש טנייה זיא ױזַא טקנוּפ

 רעד ,"קרַאמ-רעדניקק ןסיורג םעד *ןרעבָארעד, וצ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןבָאה

 -סוליא; ןַא 1921 ןיא טריזינַאגרָא ןילטיג .א רעגעלרַאפ רעװעשרַאװ רעטנַאקַאב

 "עג ןיינ ןענייז ךעלעכיב עטכעלטנפערַאפ 12 ןופ ,"קעטָאילביב-רעדניק עטרירט

 ,(* טַאּפ בקעי ןופ ןבירש

 ןצכַא ,רעכיב ערעסערג 4 טכעלטנפערַאפ ןרָאי יד ןיא טַאּפ טָאה לכה-ךסב

 טכעלטנפערַאפ ןעוועג רעירפ ןענייז תוישעמ-רעדניק ליפ ,ךעלעכיב עטרישָארב

 "רבח, םעד ןוא "ךעלעמיוב עקנינירגע יד ןיא

 "ייצרעד עכעלמיטסקלָאפ ןענייז ךעלעכיב עטכעלטנפערַאפ יד ןופ עכעלטע

 םיצירּפ עקיטשרוד-טולב עזייב ,תושיגנ עקילָאמַא ןגעוו ןלייצרעד סָאװ ,ןעגנול

 ,םשה-שודיק ףיוא ןעייג סָאװ ,ןדיי ערשכ ,עמורפ ןוא םיחלג ןוא

 "עג ןענייז ןעגנולייצרעד-רעדניק ערעדנַא ייר ַא ןוא ךעלהשעמ-שמוח יד

 סע .םידומיל עניימעגלַא יד וצ לטימ-ףליה ַא יו ו ,לוש רעד רַאפ שוריפב ןבירש

 עלהשעמ עשירָאגעלַא ןַא ,הכלמ-יינש רעד ןגעוו תוישעמ עשיטסַאטנַאפ ָאד ןענייז

 תוחוכ יד טימ טײקמערַאװ ןוא טכיל ןופ תוחוכ יד ןשיווצ ףמַאק ןגעוו *ַאיַאמ;

 טלמַאזעג ,טלייצרעד, תוישעמ 18 טימ לכיב ץנַאג ַא ,טלעק ןוא טסָארפ ןופ

 -סרעדניק עניילק יד רַאפ;) רוטַארעטיל-טלעוו רעד ןופ "טלייצרעדרעביא ןוא

 :(ץרּפ ,ל .י ןופ השעמ ַא ןופ טעברַאַאב ענייא) סעיצַאזינעצסניא 2 ;("ןגעוו

 רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ערעּפָא-רעדניק עטשרע יד ךיוא וליפַא ןַארַאפ

 ערעסערג ייוװצ ןוא ךעלעכיב ןיינ יד טָא ןרעהעג ןעניישרעד רעייז ןופ טייצ רעד טיול )*
 טָאה ןבירשעג רעבָא .=דָאירעּפ רעװעשרַאװ סטַאּפ וצ ,ןעגנולייצרעד ןופ ןעגנולמַאז ,ךעלכיב
 .ןעמַאזוצ ןבירשַאב ָאד ייז ןרעװ רַאפרעד ןוא ,ענליװ ןיא ןוא קָאטסילַאיב ןיא ,רעירפ ייז רע
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 -ילַאיב רעד ןיא ןרָאװעג טריפעגסיוא ותעשב זיא סָאװ ,("םולח סעלהמלש.)
 ,(יַאנטרָאּפ רערעל-גנַאזעג ןופ קיזומ) לוש-ץרּפ .ל .י רעקָאטס

 רעבָא זיא ןבירשעג טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,םעד ןופ לייט רעטסערג רעד
 ,לוש רעשידיי רעד ןופ רעדניק יד ןגעוו ןוא טעברַא-לוש רענעגייא ןייז ןגעוו ---

 יד טָא ןבָאה ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ַא ןיא ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה רימ יו
 ןענופעג טינ ךָאנ טציא זיב עטיל ןוא ןליוּפ ןופ רעדניק-לוש עכעלרעדנואוו
 -ַאב ייז טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוקית רעייז
 -- ןבילברַאפ זיא ןוא ןעוועג זיא טכַארבעגסױרַא טפַאשביל טימ ןוא ןבירש
 .טַאּפ בקעי

 ,תמא ןופ טייקטכע יד ךיז טימ ןגָארט טַאּפ רערעל ןופ ןעגנונעכייצרַאפ יד
 ןענייז סָאד .רעדניק רַאפ תוישעמ עטכַארטעגסױא טינ ןענייז סָאד זַא ,טעז ןעמ
 טכַארבעגסױרַא ןוא גיוא שירעלטסניק ַא טימ טּפַאכעגפיוא ,ןבעל ןופ ךעלעמעלפ

 ,רערעל ןקידנביל ַא ןופ רעטיצ םעד טימ

 -- רעדניק רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןוא טושּפ זיא סָאװ ,ליטס ַא ןיא ןבירשעג
 יז ןענעק רעדניק .ןעגנולייצרעד-רעדניק עתמא ןייק טינ שיטקַאפ סע ןענייז
 ןגעוו ןעגנולייצרעד סָאד ןענייז שיטקַאפ רעבָא .ייז ןופ ןבָאה האנה ןוא ןענעייל
 ןריט יד ףיוא טנפע רבחמ רעד .רעזעל ערעפייר רַאפ טמיטשַאב -- רעדניק
 ערעייז ןיא רעדניק יד וצ גנַאג ןשירערעל ןייז טימ טייג ,סַאלק-לוש ןייז ןופ

 טרעה ,ןעגנולדנַאװ עמַאזנייא ערעייז ףיוא ךָאנ ייז טקוק ,ןעמייה עטלַאק ,עמערָא
 ,ןעמעלַא זדנוא סָאד טלייצרעד רע ןוא -- ןסעומש עשרעדניק ערעייז וצ וצ ךיז

 ריא טימ טלעוו:רעדניק עטנַאקַאבמוא זדנוא רַאפ יד טָא זדנוא טוייװַאב רע
 ןרערט ערעטױל עריא טימ ןוא דיירפ רעקינוז ריא טימ ,תוטשּפ רעקילייה

 1920 ןיא טלמַאזעגפיונוצ ,ןעגנולייצרעד ןצכַא יד טציא ןענעייל רימ ןעוו
 -רעד ןענייז רעדניק יד טָא זַא ,ןסייוו רימ ןעוו ןוא ?ןעמולב ץנַארק ַא; ךוב ןיא
 רָאי קיצנַאװצ טימ זַא ןוא -- ןשטנעמ עגנוי עקיטכערּפ וצ ןסקַאוװעגפיוא ךָאנ
 -גנוי ןרַאברעדנואו םעד טָא טקַאהעגסױא ,ומש חמי ,רעלטיה טָאה רעטעּפש
 -רַאפ יד טָא ךָאנ טפַאשקנעב ַא ,רעיורט רעפיט ַא םורַא זדנוא טמענ -- דלַאװ
 טימ ןופ תוישעמ יד טָא ןענעיל טינ טנייה ןעק ןעמ .סנבעל עגנוי ענעטינש

 ,ץרַאה טמעלקרַאפ ַא ןָא ןוא גיוא ןיא רערט ַא ןָא קירוצ רָאי קיצפופ

 סע ."קילאויא ןעמָאנ ןטימ ןעגנולייצרעד ערעסערג יד ןופ ענייא זיא טָא

 עטַאט סנעמעוו ,המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ןיא לגניי ַא ןגעוו השעמ ַא זיא

 טברַאטש עמַאמ ןייז ,םוא ןטרָאד טמוק ןוא טנָארפ ןפיוא טּפעלשרַאפ טרעוו

 "ניו יד ןיא ךיז טרעגלַאװ .רקפה ףיוא טביילב דניק סָאד ןוא קעװַא דלַאב ךיוא
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 -רופ רַאפ ךעלקעּפ ןּפעלש ךרוד ךיז טעװעטַאר ,זיוהרעדָאפ ַא ןיא טכענ-רעט

 -עּפש םעד ןופ רעגנעגרָאפ רעד ,"רעדורבק רעכעלבייל רעד זיא רע .סענַאמ

 רעטעּפש רָאי 25 טימ טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,"ךענעה; םותידָאטעג ןקידרעט

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפעגניירַא

 סנטסַאק טּפעלש קילאוי ,ףוס ןטוג ַא טָאה "קילאוי, תשעמ יד -- טינ רעמ

 ,טריזינַאגרָא טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ,קָאטסילַאיב רעטניה לוש-רעמוז רעד וצ

 רע ןוא -- םיא וצ ןעלכַײמש רערעל יד .ברקמ םיא ןענייז רעדניק-לוש יד

 ןדע-ןג-רעדניק ןקיטלָאמעד םענעי ןיא ייז טימ ןיוש טביילברַאפ

 ןייק .ןבעגעג טינ לכיימש ןייק רענייק טָאה "ךענעה; דניק-ָאטעג םעד וצ

 ןייק טינ טָאה גנורעדנַאװ ןייז .טקערטשעגסיוא טינ םיא וצ ךיז טָאה טנַאה

 .י.ףוס ןכעלקילג

 "ענרַאפ רעדניק יד ןופ דיירפ עזָאלגרָאז יד ,עינָאלָאק-רעמוז ,לוש-רעמוז

 רימ ןעעז טָא .ןעגנונעכייצרַאפ עשירערעל סטַאּפ בקעי ןופ לייט ןסיורג ַא ןעמ

 רעד וצ ןגרָאמירפ ןדעי געװ-דלַאװ ןלעקנוט ןכרוד ןעייג ייז יו ,ךעלרעדניק יד

 ןשיווצ ןעעז ייז יו ,עלעזערג ַא ןופ ךרָאש ןדעי ףיוא ןּפַאכ ייז יו ,לוש-רעמוז

 ןוא ןעלגייפ יד וצ ףױרַא ןעגניז ייז יו ,טלעוו עשיטסַאטנַאפ רעייז ןגייווצ יד

 רעד ןופ טײקשינַארט יד ךיז טכעלפרַאפ טָא ןוא .ייז וצ ןעגניז ןעלגייפ יד יו

 רעטלַא ןַא וצ וצ ןעמוק ייז ןעוו ,גנַאג םענעגנוזעצ ,ןכעלקילג רעייז ןיא טייצ

 -לעז ענעלַאפעג יד ןופ רעדניק יד ,םימותי-המחלמ יד ,ייז ןוא עּפָאקָא-סגירק

 ערעייז ןופ ליּפש-סגירק יד סיוא ןליּפש ,סעּפָאקָא עטייוו ןיא ואוו ץעגרע סרענ

 ,ןרעטלע

 : טַאּפ בקעי טביירש

 .י.ךעלרעדניק ךיז ןטיש ןגעוו עלַא ןופ ,ןטייז עלַא ןופ;

 ןוא ,ךעלעגייא ןעשטשילב סע ןוא ךעלעמילב ןעשטשילב סע ןוא

 -- ךעלעדיימ ,ךעלעגניי ,ךעלרעדניק ןעייג סע
 ןופ תחנ ןוא תובחר טימ טייטש דלַאװ דנַאר םייב טרָאד ןוא

 יירד יד טימ ףױה-ןטרָאג ןוא -דלַאװ רעסיורג רעד חרוא סינכמ

 ןײרַא ךיז ןיא טמענ ןוא ךיז טנפע ןוא ,טרַאו ןוא רעזייה עסיורג

 *+. ןיירַא

 ."הכרב טימ לופ זיא סָאװ ,רָאי-ירפ ןופ ןגרָאמירפ זיא סע

 יד ןופ עינָאלָאק-רעמוז רעטשרע רעד ןיא גָאט רעד ךיז טקידנערַאפ ױזַא

 "עגּפָארַא ,טנָאמרעד ןיוש יװ ,טָאה טַאּפ ןיהואוו) ןילַאכימ ןיא ןלוש רעװעשרַאװ

 : (ןוז םענעגייא ןייז קָאטסילַאיב ןופ טכַארב
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 עגושמ לגיופ ַא ןליפַא ןָאק סע ןכלעוו ןיא ,גנַאגרַאפ-ןוז ַא זיא סע;
 :לדיל רעייז ןעגניז ןוא ןעמַאװצ ייווצ ךיז ןציז עקנַאטלַא ןיא .ןרעוו

 -- -- -- ןעמַאלפ ןיא ןוז יד טייגרַאפ ליטש
 טביילק ןעמ .עינָאלָאק-רעדניק רעד ןיא ןבעל סָאד סיוא ךיז טשעל

 לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא .רעקידייל טרעוו ףיוה רעד .טכַאנ ףיוא ךיז

 *! טכַאנ עטוג ַא, ּפָא טגנילק
 טלייצרעד לקנוט רעד ןיא .ןטעב יד ןיא ןיוש ןעמ טגיל טציא

 ןוא סעקרָאװעיװ ןגעוו ,תופשכמ ןוא רענַאידניא ןגעוו תוישעמ ךיז ןעמ
 ...ידלַאבירַאג ןוא סרעגעי ןגעוו ,ןזָאה

 "יילק רעד ,ליּפשלדיפ רעד ןָא ךיז טגָארט עיליוו ןופ לקניוו ןייא ןופ
 ןופ רעטצניפ רעד ןיא טליּפש ,רמז ילכ רעקידיאלּפ רעד ,רבח רעקנינ

 ךָאנ --- םיא ךָאנ ,ןייא רעצעמע טלמערד ואוו ץעגרע ,סױרַא ץרַאה ןייז

 -השעמ עטצעל סָאד ןעמ טקידנערַאפ ואוו ץעגרע ,רעטירד ַא ,רעצעמע
 יייצל

 ,תומולח יד ןבייהנָא ךיז ןלעװ דלַאב ןוא
 רַאפ ,ןבָאה וצ טרעשַאב זיא רימ סָאװ ,ּפָא ביג ךיא ,רעניימ טָאג

 "! טכַאנ רעקיטנייה ןופ תומולח קיצעביז יד

 ,סַאלקילוש ןופ ןשינעעשעג ,ןעגנובעלרעביא ענייז טביײרשַאב טַאּפ בקעי

 ןוא ערענעלק ןוא ערעסערג -- תודימלת ןוא םידימלת ענייז סױרַא טריפ רע

 עטמולחרַאפ ,עטכַארטרַאפ ןוא סרעפיטש עקידעבעל .,עקישטניילק רָאג ךָאנ

 -ַאלפ ,סרעגניז עקידהיחמ ,רעלָאמ-רעדניק עלַאינעג שממ .תומשנ עשרעדניק

 יד טימ *ןפָאסָאליפא עגולק יד .תוחמשילוש יד ףיוא סנירעצנעט עקידנרעט

 עלַא ףיוא סרעפטנע וצ ןבָארגרעד ךיז ןליוו סָאװ ,ךעלעּפעק עשידיי *עטלַא;

 עברַאה יד ןעלדנַאהַאב לָאמ ַא טימ ייז ןפרַאד טָא :ןבעל ןופ סעגַארפ-תודוס

 -קריוו עקירעיורט יד ןריזילַאנַא ןוא טייקכעלשטנעמ ןוא רשוי ןופ ןעמעלבָארּפ

 סָאװ ,רבח ַא ,דניק ַא ןטּפשמ, ןפרַאד ייז ןעוו ,םורַא טלעװ רעד ןופ טייקכעל

 ףיוא לָאמ ַא טימ טייקנַארק ַא טסייר טָא ןוא ,טקידניזרַאפ לָאמ ַא טימ ךיז טָאה

 טלעטש טוט ןופ עירעטסימ עשיגַארט עסיורג יד ןוא --- רבח ַא קעװַא קידנעטש

 ,.געווסנבעל ןשרעדניק רעייז ףיוא קעװַא ךיז

 ןסיורג םעד ןבעלטימ עגר ַא ףיוא ליוו סע רעוװ ,ןייטשרַאפ ליוו סע רעוו

 "רעד, עכלעזַא ןענעייל ףרַאד ,סַאלקי-לוש ןייז ןיא רערעל ןשידיי ַא ןופ חור תחנ

 ןופ .("ןלָאקָאטָארּפ עטנכייצרַאפ-שירעדליב -- ןתמא רעד ןיא) ?ןעגנולייצ

 "ףטסנעש סָאד;, ,"ןסעומש רימָאל טמוק, ,"שידיי העש ַא; יו ןסעומש-ןסַאלק

 -כיר ןטימ לכיב םעד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגניײרַא ןענייז סָאװ ערעדנַא ךָאנ ןוא

 ."ןעמולב ץנַארק ַא? ןעמָאנ ןטסַאּפעגוצ קיט
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 ןעווש גנולייצרעד-גנורעדליש רעד ןופ לייט ַא טימ רימ ןלעװ ןקידנערַאפ

 יז ,1920 רַאורבעפ-רַאונַאי ,271 'מונ ,"לוש עיינ יד;) "טכורפ יד טדיינש ןעמ

5); | 

 ךיא ןכלעוו ייב ,ןעוועג זיוה קיקָאטש-יירד ַא יו רעמ טינ זיא סע;
 עטיור יד טנעיילעגרעביא ןוא לָאמ ןטסטנזיוט םוצ ןענַאטשעג ןיוש ןיב
 ,"רעדניק-רעטעברַא רַאפ לוש עשיטסילַאיצָאס עקיסַאלק-8 יד, : תויתוא
 -רַאפ ךָאנ זיא סע ,ןעזעגסיוא שרעדנַא רָאג זיוה סָאד טָאה טנייה ךָאד
 יד טייוועג זיוה ןרעביא טָאה ןגרָאמ ןעירפ ןיא ןיוש ןוא ןעוועג גָאט
 ןטָאשַאב ךעלדנרעטש טימ סנדייז רעטיור רעסיורג ַא : ןָאפ-לוש

 .יַאמ שדוח ןופ גָאט רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד

 טנָאקעג "קילייה, טרָאװ סָאד ךיא בָאה טייהדניק עטסגנוי ןיימ ןופ
 עסיורג יד ןעזעג בָאה ךיא תעשב טלָאמעד זַא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא
 טלַאהניא ןתמא םעד ןעוועג ספות קיטכיר ךיא בָאה ,קידצ ןופ דרָאב
 בָאה ךיא .ןעוועג תועט ַא רעבָא זיא סע ..,,"קילייה; טרָאװ ןקיזָאד ןופ
 ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא ןוא לַאז-לוש ןסיורג ןופ ןריט יד ןסָאלשעגפיוא

 --- גנַאגנײרַא םייב
 !קי ליי ה ---

 רערעטױל ,רעקיליה רעד ,טפנוקוצ יד טגיל לעוװש ןפיוא ָאד
 ,טליפעג ,שוחב ןעזעג ןגרָאמ םעד ךיא בָאה עגר רעד ןיא ,ןגרָאמ

 ןוא רעדליב ,רענעט ,ןברַאפ ןופ קינייוװעניא טרעביוצעג טָאה סע
 -- רצואה:-תיב ןסיורג ןופ גנולעטשסיוא יד ןעוועג זיא סָאד ,ןרוגיפ
 -געמַאזוצ סָאד זיא ָאד ןוא ןפַאשעג ריא רַאפ ןבָאה רעדניק רעטרעדנוה

 .ןבילקעג
 ןהאו8  םאאתא0 - אמאמממו - טאמאהא) -סאאממ ומה םססשוה

 יד טסדיינש וד ןעוו ,םיוקמ ןרעוו תומולח ןעוו ,טלָאמעד זיא סע

 ןעגנַאזעג-רעדניק יד ,ןרָאכ-רעדניק יד ...טכורפ

 עקידבוט-םוי ,עטדיילקעג-סייוו -- םיבורכ ןעגנוזעג ןבָאה רעירפ

 : ךעלרעדניק עקירָאי-סקעז-ףניפ |
 "...ןייש רעייז סע טסיב ,גנילירפ ,גנילירפ,

 :רענעט ערעטסעפ ןוא ןרָאכ ערעטלע ןלַאפעגוצ ןענייז םעדכָאנ

 "ןעמוקעג יַאמ רעד טנייה זיא סע;
 -רעדנוה ןופ הרוש עקידנעגנילק יד ןסָאגעג ךיז טָאה רעטעּפש ןוא

 : ךעלכעליימ רעטרעדנוה-רעט

 *...טעברַא ןופ טנייה בוט-םוי רעד זיא סעע

 קנַאלש ןוא ,ןעוועג ןעגניז ןטימ ןיא זיא דיל סָאד ןעוו ןוא --- --- --

 טוג ױזַא סעּפע זיא ,עידָאלעמ עקיצרַאה יד ןגָארטעג ךיז טָאה זעיצַארג

 ,ןרָאװעג קינייװעניא םערַאװ ױזַא סעּפע זיא ,ןרָאװעג המשנ רעד ףיוא
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 ,רעדניק יד רעביא ,לַאז ןיא טבעװשעגמורַא טָאה השודק ַאזַא סעּפע
 -געצ רעד ףיוא זיא סָאװ ,דליב-ץרּפ ןרעביא ןוא ןעמולב יד רעביא
 ,ןעוועג טנַאװ רעלַארט

 ןיא ןָאפ-לוש עטיור יד טָאה'מ סָאװ ,טוג רעייז ןעוועג זיא סע ,ָאי
 טימ ןבָאה רעצרעה ןוא רעליימ רעטרעדנוה יד ןוא ןגָארטעגנײרַא לָאז
 :ןעירשעגסיוא תובהלתה

 ןָאפ-לוש יד ,ןָאפ רעזדנוא
 ,זדנוא רעביא ץלָאטש טרעטַאלפ
 :ןָא זדנוא טגָאז ןוא טלייצרעד יז
 ...זדנוא ייב טנייה ךָאד זיא בוט-םוי

 טמיורטעג טכענ ןוא געט ןיא טָאה סָאװ ,םעד רַאפ קילג ַא זיא סע
 .לוש רעזדנוא ןגעוו

 רעד רעביא ןגיוצעגסיוא ןעוועג ןעייר ערעזדנוא ןענייז רעטעּפש
 .סַאג רעד ןופ גנעל

 ,רעדלעפ עיירפ ןיא געוו ןיא טנייה
 .רעדלעוו ענייש ,ענירג יד וצ

 רעטעברַא עשידיי יד ,סעטַאט יד ןעגנַאגעג ןענייז ןטניה ןופ ןוא
 ,סעמַאמ יד ןעגנַאגעג ןענייז ייז טימ .ןעײרעברַאג ןוא ןעיירעבעוו יד ןופ
 ,החּפשמ עסיורג ןייא ןעמעלַא ןופ ןרעוו טעוװ דלַאװ ןיא טרָאד

 "עג ךיא בָאה ,ךיז וצ זדנוא ןפורעג ןיוש טָאה דלַאװ רעד ןעוו ןוא
 ,זדנוא ףיוא טכַאװ סָאװ ,ןגרָאמ םעד ןגעוו טכַארט

 רעד ןייז רעטצניפ יו געמ .ןגרָאמ רעכעלקילג רעד ,רעיינ רעד
 ,"טנייה

* 3: 4 

 ןעיוב וצ תונשקע רעד טימ ,דניק ןשידיי םוצ עביל רעקילייה רעד טָא טימ

 ענליוו ןופ ןרָאפעג טַאּפ בקעי זיא ,לוש עיירפ ןוא עקידיירפ ,עייג ַא םיא רַאפ

 .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעיינ רעד ןופ רָאפנעמַאזװצ-דנַאל ןטשרע םוצ
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 "אשיצ

 רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד 4

 שטייב ןרעטנוא ,סעיצַאּפוקָא ענעדיישרַאפ ןופ ךָאי םעד רעטנוא;
 זיא ייוו ןוא רעגנוה ,טנלע ןופ ןרָאי ןיא ,םיטַאבעלַאב ענעדיישרַאפ ןופ
 ,לוש רעזנוא ןסקָאװעגסיױא ןוא ןרָאװעג טעװעדָאהעג ,ןרָאװעג ןריובעג
 ןופ ןירעגערט-הרושב עכעלקילג יד ,עקיטכיל יד ,לוש רעזנוא ,יז
 ףיא ןעגנערב ףרַאד עכלעוו ,לוש רעזנוא ,ןברוח ןכָאנ ןעיוב םעיינ
 ,ףמַאק םוצ עטיירג ,עטסיירד ,עקרַאטש ןשטנעמ סַאג רעשידיי רעזנוא

 רעשינָאמרַאה ,רעכייר ןייז לָאז סָאװ ,ןבעל ַא ןפַאשַאב ןפרַאד עכלעוו
 ,רעקיטכערעג ןוא

 "גוה ,ןטקנוּפ רעטרעדנוה ןופ ןרָאפפיונוצ דלַאב ךיז ןעמ טעוװו טציא
 סנעמעוו רעטנוא ,רעוט םירבח רעטרעדנוה ,רערעל םירבח רעטרעד
 רעקילדנעצ ,רעטנזױט רעקילדנעצ ןופ הנחמ ַא טייטש סע סעציילּפ
 ךיירפ סנעמעוו ,רעדניק ערעזנוא ןופ ,רוד םענעריובעג-יינ ןופ רעטנזיוט
 ַא ואוו ,סַאג שידיי ַא ואוו ןגָארטעצ ןיוש ךיז ןבָאה סע ןעגנַאזעג ןוא
 ..יויוה שידיי א ואוו ,ףיוה שידיי

 ,סַאג רעזנוא ףיוא בוט-םוי ַא טמוק סע
 עכלעוו ,יד רַאפ בוט-םוי ַא ,רעיוב ןוא רעפַאש יד רַאפ בוט-םוי ַא

 רעשידיי רעיינ רעד טימ טּפינקעגפיונוצ ןוא ןדנובעגפיונוצ ךיז ןבָאה

 ,לוש
 סָאװ ,ןעמעלַא םעד ןופ לכה-ךס ַא ןכַאמ רָאפנעמַאזוצ רעד טעװ סע

 ,"גנַאזעג טימ ןטינשעג ןוא ןרערט טימ טייזעג טָאה ןעמ

 ןסיורג ןטשרע םעד ברע "םייה ןוא לושק ןיא טַאּפ בקעי ןבירשעג טָאה יזזַא

 לקיטרַא ןקיזָאד םעד ןיא ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל

 ,ךיז טציטש לוש יד רעכלעוו ףיוא עזַאב-טנורג יד רָאלק ךיוא רע טרילומרָאפ

 רוטלוק רעכעלטלעוו רעשידיי רעד ןופ רעגָאזנָא רעטשרע רעד;

 רעשידיי רעד ןעוועג זיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ אליממ ןוא
 ךיז טָאה יז ןעוו ,טלָאמעד .עסַאמ עקידנטעברַא עשידיי יד ,רעטעברַא
 ןזיװַאב ךיז טָאה ,עטכישעג-סקלָאפ רעזנוא ןופ ענערַא רעד ףיוא ןזיװַאב
 ,לוש רעזנוא ןופ עיידיא יד
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 רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד

 ןופ ןינע ןיא .ןבייהרעד טסייה ןעיצרעד ,ןעיירפַאב טסייה ןעיצרעד
 םעניײלק ןשיװצ םוהת ַא טגיל גנואיצרעד-סקלָאפ ,גנודליב-סקלָאפ

 קלָאפ םעד ןוא תובוט-ילעב ןוא רעיירד-קידָאּפס ענעדיישרַאפ לפייה
 ןפַאש ןופ געוו ןפיוא טייג קלָאפ עקידנטעברַא ,ענשַאּפערָאה סָאד ,ןײלַא
 ,ןרעקיטכערעג ַא ,ןרענייר ַא ,ןרענעש ַא ,ללכב ןבעל םעיינ ַא ךיז רַאפ
 עטרעוװַאשזרַאפ ,עטלַא ןופ ךיז ןעיײרפַאב ןופ געוו ןפיוא טייג קלָאפ סָאד
 טינ ביוא ,ןבעל םעיינ ַא ןעגנערב זנוא טעװ רעוו -- ןבעל ןופ ןטייק
 עטנפָאװַאב ןסיו ןוא ןענעק טימ ןוא עטנוזעג עטיירפַאב ערעזנוא
 *...ל רעדניק

8 
 ינוי ןט15 םעד ןרָאװעג טנפעעג זיא סָאװ ,רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד

 ריפ טכַארבעגפיונוצ טָאה ,יָאללָאּפַאק לַאז-ָאניק רעװעשרַאװ ןסיורג ןיא 1

 "רעדנוה ,עיצילַאג ןוא ןילָאװ ,עטיל ,ןלױּפ-סערגנָאק ןופ ןטַאגעלעד טרעדנוה

 ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלדניירפ ןופ רעייטשרָאפ רעטרעדנוה ליפ ןוא רערעל רעט

 ,לוש רעשידיי רעד ןופ רעציטש ןוא רעיוב ןוא רעוט

 עטסכעלרעה ןוא עטסערג יד קפס םוש ילב זיא רָאפנעמַאזצ רעקיזָאד רעד

 "טלעוו-שידיי רעד ןוא רוטלוק רעשידיי רעיינ רעד רַאפ עיצַאטסעפינַאמ-ןסַָאמ

 .לוש רעכעל

 -ָאמ עכעלרעייפ יד ייב לָאז ןיא זַאטסקע רעד ,גנומיטש עקידבוט-םוי יד

 "רַאפ ייב ייז ןשיווצ ,רעמענלײטנָא ייר ַא ךרוד ןרָאװעג טרעדלישעג זיא ןטנעמ

 ץַאלּפ םוש ןייק ןיא רעבָא .אפוג טַאּפ בקעי ךרוד -- ןטייהנגעלעג ענעדייש

 ןיא יו ,ןפוא ןקידנסיירטימ ַאזַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא טינ סָאד זיא

 ןטירד םעד ףױא טנפע טַאּפ בקעי ןכלעוו טימ "*רָאפנעמַאזוצ-לוש2 לטיּפַאק

 --- 297 רעטייוו ךיוא ,296 --- 287 יזז) "רתסא ןירערעל יד; ךוב ןייז ןופ לייט

 םעד ןקישּפָא רימ ןזומ ,לטיּפַאק ןצנַאג םעד ןקורדרעביא טינ ןענעק רימ .(0

 עלַא ןוא טַאּפ בקעי סָאװ ,ןליפרעד ךיילג טעװ רע ןוא -- ךוב םענעי וצ רעזעל

 -ַאמרעדולּפ ןושרג ןעוו טבעלעגרעביא ןבָאה סרעוט-לוש ןוא סרערעל ערעדנַא

 רעטשרע רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ רענָאיּפ רעד ,רעכ

 -נערַאפ ,טסואוװַאב יוװ ,ךיז טָאה סָאװ) 1907 ןיא ענליוו ןיא ץנערעפנַאק-רערעל

 סע ןעוו ;רָאפנעמַאװצ םעד טנפעעג טָאה (הסיפת רעקשיקול רעד ןיא טקיד

 'נָאק רענעי ןיא עטקילײטַאב יד עניב רעד ףיוא ןרָאװעג ןפורעגפיורַא ןענייז

 ןופ רעריפ רערַאדנעגעל רעד ןעמונעגרעביא טָאה ץיזרָאפ םעד ןעוו :ץנערעפ

 עדער רעשיאיבנ ,רעקימַאלּפ ןייז טימ טָאה ןוא שטיװעלַאכימ .ב --- דנוב

 ,םלוע ןקיזיר םעד טרעטסײגַאב ןוא טריזירטקעלע
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 זיא עטשרע יד :סעבַאגפיױא-טנורג ייווצ טַאהעג טָאה רָאפנעמַאזוצ רעד

 "רערעל יד ףיוא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא יז .עשינכעט-שיגָאגַאדעּפ ַא ןעוועג

 ,רוטַארעטיל-רעדניק ,עיפַארגָאטרָא ,םידומיל ערעדנוזַאב ןגעוו ןעגנוטַארַאב

 "עג יד ןרילומרָאפ .עכעלטפַאשלעזעג ַא ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטייווצ יד

 ןריזיליבָאמ ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאעדיא עשיטילָאּפ-ךעלטּפַאשלעז

 ,טכַאמ רעשיליוּפ רעד ןגעק ןה ףמַאק ןקידנעייטשרָאפ ןיא תוחוכ יד ריא רַאפ

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןה

 -עברַא יד ןענייז ןעגנוטַארַאב-גנוטיירגוצ עטשרע יד טניז טייצ רעד ךרוד

 יד ,ףמַאק-לוש םעד רַאפ ןרָאװעג ןענואוועג קידנעטשלופ ןיוש ןעײטרַאּפ-רעט

 "לייט ןוא "דנוב; םייב ןטלַאהּפָא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיאיידיא עקידרעירפ

 טציא ,ןדנואוושרַאפ ןצנַאג ןיא ןיוש ןענייז ןויצ ילעוּפ עקניל יד ייב ךיוא זייוו

 ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג שטיוװעלַאכימ רעריפ רעשידנוב רעד רָאנ טינ זיא

 זיא ךילרע .ה ,"דנובק ןופ רעריפנָא-טּפױה רעשיטילָאּפ רעד רָאנ ,רָאפנעמַאזוצ

 ,לוש רעד ןופ עגַאל רעשיטילָאּפ רעד ןגעוו טַארעּפער םעד ןטלַאה ןעמוקעג

 לבבורז טימ רעריפ-טפיוה ערעייז ךרוד ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענייז ןויצ ילעוּפ יד

 -עוועג רעד ;ײטרַאּפ-סקלָאפ רעד ןופ יקצולירּפ חנ ןעוועג ךיוא זיא סע .שארב

 טציא זיא סָאװ ,ברַאפרעבליז .מ ר"ד עניַארקוא ןיא רעטסינימ רעשידיי רענעז

 ןופ רעייטשרָאפ ,"עגיל-רוטלוק, רעד ןופ רעיוב-טּפיױה רעד ןליוּפ ןיא ןרָאװעג

 .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא --- ןענייארַאפ-ןרעטלע יד ןופ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד

 ןופ סרעייטשרָאפ ,סרעוט-לוש ,סרערעל יד ןופ טייחרעמ עסיורג רָאג יד

 עשיטסילַאיצָאס וצ טרעהעג ןבָאה ןטעטימָאק-ןרעטלע ןוא סעיצַאזינַאגרָא-לוש

 ןַא ןיא ןענַאטשעג טינ גָאט ןטשרע ריא ןופ זיא לוש עשידיי יד .ןעײטרַאּפ

 ,םואוקַאװ ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןשיאיידיא

 ערעייז טל טלייטעגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד עלעיציפָא 276 יד

 "דנוב, :"סעיצקַארפ, ריפ ןיא סעיצַאטנעירָא עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשיאיידיא

 "ייארַאפע ןוא 63 -- ?עקיגנעהּפָאמוא; ;126 -- ?ןויצ ילעוּפ עקנילא ; 123 --

 ,53 -- *עטקיג

 -לוש עבושח רעייז ייר ַא ןופ ןענַאטשַאב זיא *גנוטכיר עקיגנעהּפָאמוא יד;

 רעד ןופ סרעוט ענעמוקעגרעבירַא-שירפ לייט ,(ןָאסלדנעמ .ש ,לשמל) סרעוט

 -גטיײדַאב ַא ןוא (ברַאפרעבליז .מ ,ןַאדזַאק .ש .ח) עניַארקוא ןיא *עגיל-רוטלוק;

 טרעהעג ךעלנעזרעּפ ןבָאה ייז ןופ ליפ .ענליוו ןופ ןטַאגעלעד יד ןופ לייט רעקיד

 "געירָא שיטסילַאיצָאס ןעוועג זיא טייהרעמ יד .,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס ַא וצ

 -טלעוו-שידייא ַא טימ ןענעגונַאב ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןטלַאהעג טָאה רעבָא ,טריט
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 רַאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד

 ןעמ ;רעטקַארַאכ ןשיטסילַאיצַאס ריא ןכיירטשרעטנוא טינ ןוא "לוש רעכעל

 ןעימַאב ךיז ןוא טפַאשרעטעברַא רעד ףיוא טלוב ױזַא ןריטנעירָא טינ ךיז ףרַאד

 ,(* עזַאב עשיטַארקָאמעד ערעטיירב ַא ןפַאש וצ

 "עג טָאה ,לָאצ ןיא עטסנעלק יד םגה ,"עטקיניײארַאפ, יד ןופ עיצקַארפ יד

 לייוו ,רַאפרעד ןעוועג זיא סָאד .רָאפנעמַאזוצ ןפיוא לָאר עסיורג א רָאג טליּפש

 רערעל ןוא רעיוב-לוש עטסקיטכיוװ יד ןופ ליפ ןעוועג ןענייז ןעייר עריא ןיא

 ,קורק .י ,ןיבור .י ,ןַאמטוג .מ ,ןַאמסוז .ש ,יקסגיליג .ש -- רענליוו .י רעסיוא)

 טקילײטַאב וויטקַא ןעוועג זיא טפַאשרעריפ-ייטרַאּפ עצנַאג יד .(ַא"א ןָאדרָאג ,י

 ואוו ,"ןויצ ילעוּפ יד ןוא "דנובק םייב יו שרעדנַא -- טעברַא-לוש רעד ןיא

 יד ןגױצעגּפָא ןבָאה ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןוא טעברַא עשיטילָאּפ יד

 ?ָאשיצ; רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,שטיװעלַאכימ .ב) רעריפנָא-ײטרַאּפ עטסקיטכיוו

 יעלעד ײטרַאּפ רעד ןופ זיולב זיא רע .רעוט-לוש ןייק ןעוועג טינ רעירפ זיא

 ,(?טנָארפ-לושש םוצ ןרָאװעג טריג

 טקנוּפ רעטסקיטכיוװ רעד : טקַאפ רעקידנגלָאפ רעד לשמל זיא טנַאסערעטניא

 ."לוש רעזנוא ןופ ןבַאגפיוא ןוא תודוסי יד; ןעוועג קפס ילב זיא םויה רדס ןופ

 -רַאפ, יד ןופ עדייב --- ןיבור .י ןוא יקסניליג .ש ןעוועג ןענייז ןטנערעפער יד

 -ַאב ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא ,ןַאדזַאק .ש .ח -- טנערעפערדָאק ,"עטקינייא

 רעקיטכיוו ןייא ןייק ןעװעג טינ זיא ייז ןשיווצ .ןטַאגעלעד ןצעביז טקיליײיט

 ?עטקינייארַאפ, יד ןשיווצ ןעוועג רקיע רעד זיא עטַאבעד יד .רעוט רעשידנוב

 רעטרעוו-סולש יד ."עקיגנעהּפָאמוא, יד ןוא (ןויצ ילעוּפ עקניל רָאּפ ַא ןוא)

 ילעוּפ) לבבורז ןעוועג ןענייז סָאד ,"רענדערילַארענעג; יירד ןטלַאהעג ןבָאה

 ,(עטקינייארַאפ) רענליוו .י ןוא (עקיגנעהּפָאמוא) רעכַאמרעדולּפ .ג ,(ןויצ

 רעד ,"עטקינייארַאפ, יד ןופ רעייטשרָאפ רעטסנעעזעגנָא רעטסקיטכיװ רעד

 .טַאּפ בקעי ןעוועג זיא םירבדמה שאר

 ןעוועג זיא רע .רָאפנעמַאזוצ ןופ םוידיזערּפ ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רע

 ."לוש רעשידיי רעד ןופ עגַאל רעכעלטפַאשלעזעג, רעד ןגעו טנערעפער רעד

 יד; ןגעוו עטַאבעד רעד ןיא רענדער-לַארענעג יירד יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע

 ןעיײטרַאּפ-רעטעברַא עלַא וצ ץַאזנגעק ןיא גנולעטש רעד ןופ טייקרעדנוזַאב רעד בילוצ (*

 .ערעסערג ַא טליּפשעג גנוטכיר עקיזָאד יד טָאה רעגָאזטרָאװ עריא ןופ תובישח רעד בילוצ ןוא

 "ַאב וצרעד ריא ןבָאה טנעצָארּפ 17 עריא יװ ,לוש רעשידיי רעד ןופ ןבעל ןשיאיידיא ןיא לָאר

 ךוב סנַאדזַאק .ש .ח ןיא טלעטשעגרָאפ טרעװ סע יװ ,ןסיורג ַאזַא טינ טיי רֶעבָא ,טקיטכער

 רענליװ רעד ץוחמ לייװ ,רַאפרעד טושּפ ."ןלױּפ ןיא ןזעוזלוש ןשידיי ןופ עטכישעג יד;

 .סולפנייא ריא רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,ןלוש ןייק ןעװעג טינ יװ טעמכ ןענייז טנגעג
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעד ןופ רעריפנָא רעד ןעוועג זיא רע ,"לוש רעזנוא ןופ ןבַאגפיױא ןוא תודוסי

 ףױא טנערעפער רעד ןוא גנואיצרעד רעלַאיצָאס רַאפ עיצקעס רעשיגָאגַאדעּפ

 .עמעט רעקיזָאד רעד

 רעכעלטנזעוו ןייק ןעועג טינ שיטקַאפ זיא גנולעטשנייא-טנורג רעד ןיא

 ,(* *עטקיניײארַאפ, יד ןוא "דנוב; ןופ גנולעטש רעד ןשיוװצ דיישרעטנוא

 "ומָאקיָארּפ ןטסרעממַא יד ןעוועג ןַאד ןענייז סָאװ ,ןויצ ילעוּפ עקניל יד

 "נָא יד יו גנולעטש עבלעז יד ןעמונרַאפ טָאה ,גנוטכיר עטריטנעירָא שיטסינ

 "ערע; רעמ ,רערעפרַאש ַא לסיב ַא טימ זיולב ,ןעײטרַאּפ-רעטעברַא ייווצ ערעד

 ןעמיטש עלַא טימ זיא סעטַאבעד עסייה ךָאנ ,עיגָאלָאנימרעט *רערענָאיצולָאװ

 סע עכלעוו ,עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא (ענעטלַאהעגּפָא 17 ייב) 2 ןגעק

 רעד ןופ עגַאל רעכעלטפַאשלעזעג; רעד ןגעוו טנערעפער רעד טנעיילעגרָאפ טָאה

 ,רענליוו .י *לוש |

 ןימאמ ינא ןכעלטפַאשלעזעג ןופ רעביירש-טּפיױה יד ןשיווצ ןעוועג זיא טַאּפ

 ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ

 :עיצולָאזער רעד ןופ ןגוצסיוא ןענייז טָא

 ךרוד ןבעל םוצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא לוש עכעלטלעוו-שידיי יד;
 "לעוּפ ַא יװ ןענַאטשטנַא זיא יז ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד
 רעסיורג רעד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשידיי ןופ ףמַאקנסַאלק ןופ אצוי
 / ףיא ןיא .ןסַאמ עטסטיירב יד טּפַאכרַאפ טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב-רוטלוק
 ףױא ךעלכַאזטּפױה טציטשעג ךיז יז טָאה גנולקיװטנַא ןוא סקואוו
 גנוקריווטימ רעד ייב סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןופ חוכ ןשיטילָאּפ םעד
 יד ןיא טריסערעטניארַאפ וויטקעיבָא ןענייז סָאװ ,ןטנעמעלע יד ןופ
 .רעטעברַא ןשיטסילַאיצָאס ןופ ןעגנוזָאל עקידנעייגטייוו

 ןכעלריטַאנ םעד ףיוא ןייג רעבירעד זומ לוש עכעלטלעוו עשידיי יד
 רַאפ לוש ַא ןיא ,לוש-רעטעברַא ןַא ןיא ןרעוו וצ טלדנַאװרַאפ געוו
 ,גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס

 רעשידיי רעד זיא לוש-רעטעברַא רעיינ רעד רַאפ דרַאגנַאװַא רעד
 יד טריסערעטניארַאפ רעבָא ןענייז םויק ריא ןיא .סַאלק-רעטעברַא
 יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק סַאלק-רעטעברַא רעד ,ןסַאמ עטסטיירב
 ,"ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא ןקריוואוצטימ לגוסמ ןענייז סָאװ ,תוחוכ עלַא

 "עברַא עטיירב יד ןדניצוצנָא ,םישעמ ןיא רעטרעוו יד טָא ןעלדנַאװרַאפ וצ

 ןופ גנוקיגייארַאפ רעד ןגעװ ןעגנולדנַאהרַאפ ןעגנַאגעגנָא טייצ ַא טניז ןיוש ןענייז סע (*
 ןלַאפעגרעדנַאנופ ייעטקיניײארַאפ, ײטרַאּפ יד ךיז זיא רָאפנעמַאזוצ ןכָאנ ךיילג .ןעײטרַאּפ עדייב
 ,ידנוב, ןיא ןטָארטעגגײרַא ןענייז -- שארב טַאּפ בקעי טימ --- רעוט-לוש עריא עלַא טעמכ ןוא
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 רָאֿפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד

 -רָא ןוא לושסקלָאפ רעשידיי רעד רַאפ םזַאיזוטנע טימ ןסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעט

 לוש רעכעלטלעוו-שידי רעד תבוטל סעיצקַא-סקלָאפ עסיורג ןיא ייז ןריזינַאג

 -טּפױה רעטלייװרעד-יינ רעד ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא טַאּפ זיא םעד וצ --

 ,("ָאשיצ;) עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ יד --- ןלוש עלַא ןופ גנוריפנָא

 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןופ שארב 5

 רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןופ רַאטערקעפ -- רענליװ

 עיצַאזינַאנרַא-לוש

 גנופַאשַאב יד ןעוועג זיא רָאפנעמַאזוצ-לוש ןופ וטפיוא רעטסקיטכיוװ רעד

 יד -- ןלױּפ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןצנַאג ןרַאפ גנוריפנָא ןַא ןופ

 ,(?ָאשיצ;) עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ

 .שטיװעלַאכימ שינייב רעריפ רעשידנוב רעד ןעוועג זיא רעציזרָאפ ריא

 רַאטערקעס סלַא .לבבורז .י רעריפ-ןויצ ילעוּפ רעד --- רעציזרָאפ-עציװ רעד

 דלַאב רעבָא זיא רע .יקסנישטשעל ףסוי ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ביײהנָא ןופ זיא

 זיא טרָא ןייז ףיוא .טעברַא-ייטרַאּפ רעשידנוב רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא

 רענליוו .י ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ךיילג "ָאשיצ, רעד ןופ רעטמַאַאב-טּפיױה סלַא

 ןופ סרעוט-לוש יד ןופ טייהרעמ רעד טימ ןעמַאזוצ ,ןַאד ןיוש זיא רע ,(טַאּפ)

 -רַאפ רע טָאה אלימב ןוא "דנובק ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ,"עטקינייארַאפ,, יד

 -נעמַאװצ ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןיא גנוטכיר עשיאיידיא עטסערג יד ןטָארט

 ."ָאשיצ; רעד ןופ לעטש

 ןופ רעדור ןלענָאיצַאזינַאגרָא םייב ןעוועג זיא "רענליוו .יא ןעוו ןרָאי יד

 ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןרָאיײץנַאלג יד ןעוועג ןענייז ?ָאשיצ; רעד

 ,גייטשפיוא ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא ןשיגָאגַאדעּפ ןטסערג ריא ןופ ןרָאי יד

 ןרָאװעג לוש רעשידיי רעד רַאפ לגנַארעג רעד זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא

 רעטנזיוט רעקילדנעצ .ןלױּפ ןשידיי ןיא סענערַא-ףמַאק עלַארטנעצ יד ןופ ענייא

 טריזיליבָאמ ןענייז ,רעלטסניק ,רעביירש עשידיי ,ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא

 .ןפמַאק עכעלטפַאשלעזעג עסיורג ןיא ןרָאװעג

 -גיװָארּפ רענעזעוועג רעד זיא לגנַארעג-טּפױה ןקיזָאד ןופ רעריפנָא סלַא

 עטסקיטכיוװ יד ןופ רענייא וצ ןסקָאװעגסױא לענש רעוט-לוש ןוא רערעל רעצ
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 -ינַאגרָא רעד ןעוועג זיא רע .טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ

 ייס םיאנוש יד ןגעק תונחמ-סקלָאפ עסיורג יד ןופ רָאטַאזיליבָאמ רעד ,רָאטַאז

 .סָאג רעשידיי רעד ףיוא ייס ,רעשיליוּפ רעד ףיוא

 רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טַאּפ בקעי ןופ טייקיטעט יד יונעג ןביײרשַאב

 ןופ ךשמב ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ עטכישעג ַא ןבײרשנָא שיטקַאפ טניימ יָאשיצ;

 רעד ןופ טקעּפסַא ןייא ןייק ןעוועג טינ יו טעמכ ךָאד זיא סע לייוו ,ןרָאי יד טָא

 "רַאפ רימ ןענעק סָאד .ןדנוברַאפ ןעוועג טינ זיא רע ןכלעוו טימ ,טעברַא-לוש

 יד וצ רעזעל עקירעגיינ-רעמ יד ןקישּפָא רימ ןלעוו ,ןָאט טינ ָאד ךיז טייטש

 ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא עניײמעגלַא ןוא ןרָאי ענעי ןיא *ָאשיצ, רעד ןופ סעיצַאקילבוּפ

 .(* אפוג טַאּפ בקעי ןופ עקַאט ןבירשעג ייז ןופ לייט -- "ָאשיצ;, רעד

 "נַאג יד לוש עשידיי יד טײלגַאב ןבָאה טכַאמ רעשיליוּפ רעד דצמ תושיגנ

 טעװ ןלױּפ עשיטַארקָאמעד סָאד זַא ,גנונעפָאה יד .ץנעטסיסקע ריא ןופ טייצ עצ

 רעלַאסרעװ םעד תעב ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה יז סָאװ ,תובייחתה יד ןטלַאה

 "יַארקוא) ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ יד טכער עשימָאנָאטױא ןבעג וצ טַאטקַארט

 ןוא ןליוּפ ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ (רעניווטיל ,ןשטייד ,ןדיי ,ןסורסייוו ,רענ

 טָאטשנָא .(="ןענורעגסיוא לענש ןענייז ,ןלוש עשידיי יד ןציטש ךיוא אלימב

 *ןרָאטַארוק, ןוא ןרָאטקעּפסניא עקידתועשר ,ןעגנוגלָאפרַאפ ןעמוקעג ןענייז םעד

 "מוא ,ןטרָאּפער עשלַאפ ,סעיצקעּפסניא עדליוו טימ םוירעטסינימ-סגנודליב ןופ

 ןוא (ןעגנוטלַאװרַאפ-טָאטש) ןטַארטסיגַאמ עלַאקָאל יד .,ןעגנוקידלושַאב עקיניז

 ןטלַאה וצ ףיוא "סעיסעצנָאק, ןגעוו תושיגנ טימ ןפלָאהעגוצ ןבָאה ייצילָאּפ יד

 רעד ןגעו ןעגנוקידלושַאב עשלַאפ בילוצ ןלוש יד ןסילש טימ ,ןלוש יד ןפָא

 טפַאשרענגעק רענעפָא טימ -- רקיע רעד ןוא ;ןלַאקָאל יד ןופ טייקרעכיזמוא

 רעד וצ ךוּפיה ןיא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,לוש רעד ןופ טסייג ןשידיי םעד וצ ןה

 עשיליוּפ) "סעקוואוסעבַאש; עריא ךרוד הכולמ רעד ןופ קיטילָאּפ-עיצַאזינָאלָאּפ

 המישר ַא ."רתסא ןירערעל יד, { "ךוב-רוכזי רערעלג ןיא "ַאשיצ, ןגעװ טעברַא ןייז (*

 טניפעג 1939 --- 1921 ןרָאי יד ןיא ןבירשעג ,לוש רעשידיי רעד ןגעװ ןעלקיטרַא 113 ןופ
 ןיא ןוא 522 יוז ,1969 ,קרָאי-ינ ,"לגנַארעג ןיא, גנולמַאז רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא ךיז
 ,ךוב ןופ לײטיעיפַארגָאיליביב

 ןזעװלוש ןגעװ טקעיארּפ-ץעזעג ַא ןגָארטעגנײרא בײהנָא ןופ טָאה גנוריגער יד ןעװ (**
 -רַאעגסיוא "ָאשיצ , יד טָאה ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ רַאפ ןזעולוש ןגעװ רעטעּפש ןוא ללכב

 ןרעװ ןפַאשעג ןלָאז סע זַא ,ןעזעגסיורָאפ ןבָאה סָאװ ,ןטקעיארּפ-ץעזעג ענעגייא עריא טעב

 ,ןשטייד ,ןדיי ,ןסורסייוװ ,רעניַארקוא) טייהרעדנימ רעדעי ןופ ךַארּפש רעד ןיא ןלוש עשהכולמ
 עדעי עכלעװ רעביא ןוא םוירעטסינימיסגנודליב ןופ ןרעװ ןטלַאהעגסיױא ןלָאז סָאװ ,(רעניווטיל
 רעד דצמ טסנרע ןרָאװעג ןעמונעג טינ לָאמ ןייק ןענייז ייז ,ןטלַאװרַאפ ןײלַא לָאז טייהרעדנימ
 ."םייסא ןשילוּפ םעד רעדָא גנוריגער
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 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןופ שארב

 ריא וצ ןה (תבש םוא ןסָאלשעג ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש

 ,עיגָאלָאעדיא רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטלעוו ןוא רעכעלטירשרָאפ

 -עלעד ַא זיא ,רָאפנעמַאזװצ-לוש ןטייווצ ןכָאנ ,1925 ןיא ןעוו ,לשמל ױזַא

 ןקיטלָאמעד םוצ קעװַא (ַא"א טַאּפ ,י ,ןָאסלדנעמ .ש) *ָאשיצ,; רעד ןופ עיצַאג

 "עגפיוא ייז רע טָאה ,יקסבַארג ווַאלסינַאטס "קעדנע; םעד ,רעטסינימ-סגנודליב

 -עג זיא רָאפנעמַאזצ רעד זַא ,ןעירשעג ,שיט ןיא טּפַאלקעג ,הזגור טימ ןעמונ

 ,סעדער עשהכולמ-יטנַא ןטלַאהעג ןטרָאד טָאה'מ זַא ,רעשידנוב ַא ןעוו

 "נָא ,טנַאקַאב טוג זיא לוש רעשידיי רעד ןופ עטכישעגיןדייל עקיזָאד יד

 ,"ןסערקעא יד ףיוא ןלוש לָאצ עטסערג יד "ןרידיווקיל, טימ ןעמ טָאה ןביוהעג

 יד .,לַאטורב סרעדנוזַאב ןעוועג זיא טכַאמ יד וואו ,דנַאל ןופ ןלייט-חרזמ יד

 רעטעּפש .,ןילָאװ ןיא ןלוש עשידיי עקיטכערּפ יד ןעוועג ןענייז תונברק עטשרע

 ןופ ןלייט עלַארטנעצ יד ןיא ךיוא רעביא קיטילָאּפ-גנוגלָאפרַאפ יד ךיז טגָארט

 ןיא ןלוש עשידנוב עלַא ןסָאלשעג וליפַא ןרעוו 1923 לירּפַא ןט11 םעד .,דנַאל

 1931 ןיא ."רעדניק ערעזדנואק טפַאשלעזעג רעקידנריפנָא רעייז טימ עשרַאװ

 ,רַאנימעסירערעל רעשידיי רענליו רעקיטכערּפ רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא

 -עגרָאפ טייצ עסיוועג ַא טָאה יז) .עיזַאנמיג רעקָאטסילַאיב יד -- ךָאנרעד

 ןיא ןבירשַאב יונעג זיא סָאד .תוריד עטַאװירּפ ןיא ,לַאגעלמוא טעברַא ריא טצעז

 ןופ ןירערעל ַא ,ךוב ןופ ןידלעה יד ,רעטסעווש סטַאּפ ."רתסא ןירערעל, רעד

 (,םידומיל עלַאגעלמוא יד טָא ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה עיזַאנמיג רעד

 -ָאיצקנופ סלַא עיצַאזילַאגעל ענעגייא ריא וליפַא ? רעמ ןעמ ףרַאד סָאװ

 ןעמוקַאב ,ןשינרעטַאמ עסיורג ךָאנ ,"ָאשיצ; יד טָאה טפַאשלעזעג עקידנרינ

 "על םוש ןָא טרינַאיצקנופ *ָאשיצ; יד טָאה רָאי יירד עלַא יד ,1924 ןיא טשרע

 !עזַאב רעלַאג

 -ַאטשַאב זיא *?ָאשיצ; רעד ןופ טעברַא רעד ןופ לייט רעסיורג קידלַאװג ַא

 ןטמַא-לוש עלַארטנעצ ןוא עלַאקָאל יד ייב ןצנעוורעטניא עקידרדסכ ןיא ןענ

 -עג טָאה'מ (*ַא"א ןלוש יד ןסילשרַאפ סָאד ןגיײלּפָא ,תוריזג ןעײרשוצּפָא ידכ

 םורָאפ ןפיוא ןלוש עשידיי יד יבגל תושיגנ ןופ עגַארפ יד ןבייהפיוא טוואורּפ

 חנ) ןטַאטוּפעד עשידיי ענלצנייא זיולב רעבָא ,(םייס) טנעמַאלרַאּפ ןשילוּפ ןופ

 רַאפ ןעמעננָא ךיז ןגעלפ (ענליוו ןופ יקזדָאגױוװ ר"ד ,עשרַאוו ןופ יקצולירּפ

 ןופ ןרעװ טציטשעגרעטנוא ייז ןגעלפ לָאמ וצ לָאמ ןופ ,לוש רעשידיי רעד

 ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ רעריפ רעד ןוא ןַאסלדנעמ .ש ןעמונראפ ךיז ןבָאה םעד טימ (*
 ,לײטּפָא (םייה-רעדניק) לושרָאפ םעד טימ (טייצ רעטשרע רעד ןיא) שטיװָארוסײא .ב ,לײטּפָא ןשיגָאגַאדעּפ םעד טימ טריפעגנָא טָאה ןַאדזַאק .ש .ח .םיובסקוב .נ
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 רעצנַאג רעד ןופ טינ רעדייל) ןטַאטוּפעד עשיטסילַאיצָאס עשיליױּפ ענלצנייא
 דלַאב רימ ןלעװ ןטַאטוּפעד עשידיי עקירעביא יד ךייש סָאװ .(עיצקַארפ- ,ס.פ,ּפ
 ,טפַאשרענגעק רענעסיברַאפ רעייז ןגעוו ןדייר רעיונעג

 -הכולמ יד ןופ טפַאשדנייפ עקידנרעוו רעסערג רדסכ יד ךיז ןגעק קידנבָאה
 עשילױּפ יד דצמ ףליה רעוויטקעפע ףיוא ןענעכער קידנענעק טינ ,ןענַאגרָא
 ןוא עכעלרעגריב יד דצמ האנש ַא ףיוא רדסכ קידנפערטנָא ןוא ,ןטסילַאיצָאס
 -עג לוש רעשידיי רעד רַאפ זיא ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןלייט עמורפ
 ,אפוג ןסַאמ עשידיי יד ןריזיליבָאמ --- געוו-ספמַאק רעקיצנייא ןייא זיולב ןבילב
 ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ דניירפ עלַא ,ןרעטלע יד ,רעטעברַא עשידיי יד

 טכער יד רַאפ סעינַאּפמַאק-ןסָאמ עסיורג ןיא ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ןוא ןלוּפ

 ,םיאנש עריא ןופ רענעלּפ-גנוטכינרַאפ יד ןגעק ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ
 טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא עבַאגפיוא-ףמַאק עכעלטפַאשלעזעג עקיזָאד יד טָא

 ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןופ לכ-םדוק

 ןקיזָאד ןיא ןיירַא טַאּפ ךיז טפרַאװ ,טמַא ןייז רעביא טמענ רע יו ךיילג

 "ָאשיצ, רעד ןופ לַאנרושז ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןופ רעמונ רעטשרע רעד ,ףמַאק

 -םרַאלַא םעד טגנערב ,רָאטקַאדער רעד זיא רע ןכלעװ ןופ ,ןבעל ןוא לוש

 טמוק דלַאב ;(1922 ,1 רעמונ) "לוש רעשידיי רעד ןגעק גוצ-ץיירק, יירשעג
 ,5 רעמונ) *דנַאטשוצ-םַאנסיױא ןופ געט יד ןיא; ףור-עיצַאזיליבָאמ רעטייווצ ַא
2, 

 . -עגכרודַא קידנצנעלג ןוא ןסיורג ַא טימ (1922 ,רַאונָאי ןיא) ןָא טבייה ןעמ
 -טסעטָארּפ עקיטכעמ ַא רעדנַאנופ ךיז טרעקַאלפ ץרעמ ןיא .שדוח-לוש ןטריפ

 טנזױט קיסיירד טלמַאזעג ןרעװו רעזייה יד רעביא ,ןעגניטימ יד ףיוא .עיצקַא

 :טגָאז סָאװ ,גנוריגער רעד וצ עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא רעטנוא ןטפירשרעטנוא
 -ָארּפ ןטספרַאש רעזדנוא סיוא ןקירד ,ענעבירשעגרעטנוא ,רימ;

 רעטרע יד ףיוא ןענַאגרָא עריא ןוא גנוריגער יד סָאװ ,םעד ןגעק טסעט
 ךַארּפש-טכיררעטנוא רעשידיי טימ ןלוש יד שיטַאמעטסיס ןגלָאפרַאפ
 20 טימ ןטלַאטשנַא-ןרעל 500 ןופ לָאצ רעד וצ טציא ןכיירגרעד עכלעוו
 ,"םידימלת טנזיוט

 -ָארּפ עכעלרעהפיואמוא ןופ ןכייצ ןרעטנוא טייטש 1922 רָאי עצנַאג סָאד
 -ידנוב רעד ןופ ןלוש ריפ יד ןסָאלשעג ןרעוװ 1922 ינוי ןיא ןעוו .סעיצקַא-טסעט
 רעתמא ןַא סיוא טכערב ,אפוג עשרַאװ ןיא *רעדניק ערעזדנוא, טפַאשלעזעג רעש
 ןסָאלשעג טרעוו ָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש רעקילדנעצ רעביא םערוטש-טסעטָארּפ
 רעשידיי רעטריזינַאגרָא רעד ןוא לוש רעשידיי רעד ןשיװצ דנוב רעלעמרָאפ רעד

 -דיירט) ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ טַאר-דנַאל רעד .טפַאשרעטעברַא
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 ןפוררַאפ ןרעװ סע .עינַאּפמַאק-טסעטָארּפ רעד ןופ שארב ךיז טלעטש (סנָאינוי

 -ַאיצָאס יד ןופ סרעריפ יד .טעטש יד ןופ ןלַאז עטסערג יד ןיא ןעגניטימ עקיזיר

 .סעיצַאגעלעד-טסעטָארּפ ןיא ןעייג ,סרענדער-טּפיוה יד ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 ףיוא סױרַא טערט רע .רענליוו .י סױרַא לענש ךיז טקור רענדער יד ןשיווצ

 יד ןיא רעטעברַא יד וצ ןדייר טמוק רע .,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג יד

 ןופ ןלַאז יד ןיא ןרעטלע יד וצ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ ערעייז ןופ ןלַאקָאל

 עלַא ןיא רענדער-ןסַאמ סלַא טבילַאב ןוא טנַאקַאב לענש טרעוװ רע .ןלוש יד

 ,ןלוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש

 ןייז ףױא סָאמ רעסיורג ַא ןיא טריזַאב ,טנַאלַאט ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןייז

 טזייוו ,ערעדנַא ןקעטשנָא ןעק רע ןכלעוו טימ ,סָאטַאּפ ןוא םזַאיזוטנע םענעגייא

 דָארּפ עכלעזַא .בַאטשסַאמ-דנַאל ןיא סעיצקַאדןסַאמ יד ןטיירגוצ םייב סױרַא רע

 ירָאי ןדעי ,רעהפיוא ןָא טעמכ ןריפ ,רעדייל ,ןעמ ףרַאד סעינַאּפמַאק-טסעט

 רעשידיי רעד ןופ ץוש םוצ סעיצַאזיליבָאמ-סקלָאפ עטסערג יד ןופ ענייא

 -לוש יד 1925 ,ילוייינוי םישדח-רעמוז יד ןיא ןרָאװעג טריפעגכרודַא זיא לוש

 רעד רַאפ ףמַאקק טכירַאב ןקיטייז-32 ַא ןבעגעגסױרַא ךָאנרעד טָאה עיצַאזינַאגרָא

 ,רענליוו .י ןופ ןבירשעגנָא ,"לוש רעכעלטלעוו-שידיי

 : ןעוועג ןענייז ןעגנורעדָאפ יד

 עשידיי יד ןרעוו טריפעגנייא לָאז רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש-הכולמ עלַא ןיא 1

 .ךַארּפש-טכיררעטנוא

 "טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ ןלוש עקידנריטסיסקע עלַא ןבעג ףכית ;2

 גנוריגער יד םוט סָאד יװ ,סָאמ רעבלעז רעד ןיא סעידיסבוס ךַארּפש

 רעשידיי רעד ןלָאצסיױא עידיסבוס יד .ןלוש (עשהכולמ) ענכעשווָאּפ יד יבגל

 .עיצַאזינַאגרָא-לוש

 עבלעז יד ןופ ןסינעג ןלָאז ןלוש עכעלטלעוו-שידיי עקידנריטסיסקע עלַא 3

 יד ןופ ןסינעג ןלָאז ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ סרערעל יד ןוא טכער

 .ןלוש ענכעשווָאּפ יד ןופ סרערעל יד סָאװ ,טכער עבלעז

 "ער עקידרעירפ יד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עכעלצעזעג-טינ עלַא ןפַאשּפָא 4

 יקסבַארג יד טרפב ,ןזעוו-לוש ןשידיי םעד יבגל ןרָאטסינימ ערענָאיצקַא

 .שילוּפ ףיוא עיפַארגָאעג ןוא עטכישעג ןופ דומיל ןגעוו גנונעדרָארַאֿפ

 "טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ רַאנימעס םעד ןוא סעיזַאנמיג יד ןבעג 5

 -רערעל ןוא ןלושלטימ ערעדנַא עלַא טימ ךיילגוצ ,טכער עלופ ךַארּפש

 ,ןרַאנימעס

 עשידיי טרעדנוה ייווצ ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז עינַאּפמַאק רעד טָא ןיא
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 רודז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עסיורג רעקילדנעצ טנכערעגסיוא רושָארב רעד ןיא ןרעוו סע .דנַאל ןיא םיבושי
 ןופ וליפַא ,ןרעטלע ןופ ,רעטעברַא ןופ -- ןעגניטימ ערענעלק רעטרעדנוה ןוא

 רעשיליוּפ רעד ףיוא ןלוש-*ענכעשווָאּפ; עשהכולמ ןופ סרערעל ןוא ןרעטלע עשידיי

 יד רעביא עיצַארטסנָאמעד-ןסָאמ ַא ןעמוקעגרָאפ זיא קָאטסילַאיב ןיא .ךַארּפש

 ןבָאה סע ,ןלוש יד ןופ רעדניק יד ןעגנַאגעג ןענייז שארב .טָאטש רעד ןופ ןסַאג

 .רעדניק ןוא ענעסקַאװרעד טנזיוט ףניפ טקילײטַאב ריא ןיא ךיז

 ףניפ טרעדנוה ןעמונעגמורַא ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ יד ןבָאה ןעמַאזוצ

 !ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי טנזיוט קיסיירד ןוא

 רעד ןופ לכה:ךס ַאזַא רושָארב רעקיזָאד רעד ןיא טכַאמ טַאּפ בקעי

 | : עינַאּפמַאק
 "םיוא ךיז טָאה עסַאמסקלָאפ עשידיי ענשַאּפערָאה עקידנטעברַא יד;

 רעשידיי רענעפַאשעג ןיײלַא ,רענעגייא ריא רַאפ קידתונשקע טלעטשעג
 -סקלָאפ עשידיי יד ןופ טכער-לוש עניײמעגלַא יד רַאפ ןוא לושסקלָאפ
 ,עקידתובהלתה ַאזַא ןעזעג טינ סַאג עשידיי יד טָאה גנַאל ןיוש ,ןסַאמ
 ,ןעזעג תמאב ןעמ טָאה געט יד .עטצעל יד יװ ,גנוגעוװַאב עכעלרעה ַאזַא
 ךיז טָאה ןבעל-ןסַאמ ןשידיי ןיא יינ ןוא קידעבעל זיא סָאװ ץלַא זַא

 רעקרעװטנַאה ,ץנעגילעטניא ןוא רעטעברַא --- סיפ יד ףיוא טלעטשעג

 ,ןענייארַאפ-רערעל ,עטלעטשעגנָא-סלדנַאה ,רעלדנעהניילק עמערָא ןוא

 -לכ ,ןדנַאברַאפ-טנגוי ,ןטסיטרַא ןוא רעלעטשטפירש ,ןוויטַארעּפָאָאק
 | ,סעיצַאזינַאגרָא עלענָאיסעּפָארּפ יילרע

 -סקלָאפ עכעלטלעוו-שידיי טרעדנוה ייווצ עדנריטסיזקע-קידעבעל יד
 רעייז ךיוא ןבָאה םידימלת טנזיױט קילדנעצ ייווצ ערעייז טימ ןלוש
 ךיז ןוא ןסקַאװעגסױא שממ טולב ןיא ,טיונ ןיא ןריובעג .ןָאטעג ךַאז

 ןעוועג זיא לוש עשידיי עיינ יד טָא -- גָאט ןקיטנייה ןזיב טלקיװטנַא
 ,ןסַאמ עשידיי יד טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,ליּפשייב רעקידעבעל רעד
 יד ןופ דיירפ יד .ןרעװ טיובעג ןפרַאד סע ןלוש עכלעוו ןוא ױזַא יו
 ,גנואיצרעד רעייז ,לושסקלָאפ רעכעלטלעוו-שידי רעד ןופ רעדניק
 וצ טייקנדנובעגוצ ןוא עביל רעייז ,ןעגנוכיירגרעד ןוא תולועּפ ערעייז
 וצ רעייט יז ןסַאמ עשידיי יד טנרעלעגסיוא טָאה סָאד -- לוש רעייז
 ךיז ןוא עקידעבעל טרעדנוה ייווצ יד .ןפמעק וצ ריא רַאפ ןוא ןטלַאה
 ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ יד ןעוועג סע ןענייז דנַאל ןופ ןלוש עקידנעלגנַאר
 ,"תובהלתה ןוא סיילפ ,ןערב עיצקַא-לוש רעד ןבעגעגוצ

 ןוא -ספמַאק םעד שיגָאלָאנָארכ ןרעדליש וצ ןטסָאמרַאפ טינ ךיז ןבָאה רימ
 רעטקַארַאכ םעד ןענעכיײצנָא רָאנ ןליוו רימ .(* לוש רעשידיי רעד ןופ געוו-ןדייל

 ךוב ןטנָאמרעד ןיוש ןיא גנונעדרָא רעקידרדסכ רעיײז ןיא ןעמ טניפעג ןטקַאפ יד ('
 .ןַאדזַאק .ש .ח ןופ
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 טפרַאדעג רדסכ טָאה "ָאשיצ; יד עכלעוו ,סעיצקַא-ץוש יד ןופ םענרַאפ םעד ןוא

 .ןעמונרַאפ רדסכ ןעוועג זיא רענליװ-טַאּפ עכלעוו טימ ןוא ןריזינַאגרָא

 עשילױּפ יד ,םיאנוש עכעלרעסיוא יד טימ יו ,המחלמ ענעסיברַאפ ַאזַא טקנוּפ

 עלַא טזומעג ,רעדייל ,ךיוא לוש עכעלטלעוו-שידיי יד טָאה ,טכַאמ עשיטימעסיטנַא

 "ידיי רעד ףיוא סרענגעק עשיטילָאּפ יד טימ ,"עכעלרעניא; יד טימ ןריפ ןרָאי

 .סַאג רעש

 ףמַאק ַא טרעלקרעד גָאט ןטשרע ןופ ךיילג טָאה עיסקָאדָאטרָא עשידיי יד

 םעד טָא .גנואיצרעד רעשידיי רעכעלטלעו רעד ןגעק טיוט ןוא ןבעל ףיוא

 סָאד .תונשקע רעשידגנתמ טימ ןוא ןערב ןשידיסח טימ טריפעג יז טָאה ףמַאק

 עשירעסיירּפָארַא טרעה'מ ןעוו טציא ןענעכייצרַאפ וצ קיטכיוו סרעדנוזַאב זיא

 -ַאשּפָא-עיצַאזילַאעדיא ןַא טימ טײלגַאב ,רעגַאל ןכעלטלעוו-שידיי ןגעק ןעמיטש

 .עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד ןופ גנוצ

 ,יבר רעדָא בר ןופ סארוק-לוק ,לוש ןיא תושרד ןעוועג קינייװ ןענייז סע

 ענעי ןופ קינָארכ יד .טכַאמ עשיזיפ ןצונ ןעמ טגעלפ לָאמ טפָא ,סעקנושַארטס

 יד ןיא סעינָאמערעצ עכעלרעטלַאלטימ ןופ ןעגנובײרשַאב טימ לופ זיא ןרָאי

 יב ,םרח ןיא ןגײלנײרַא טושּפ טגעלפ ןעמ עכלעו תעב ,ךעלטעטש עניילק

 יד ,רערעל יד ,לוש עכעלטלעוו-שידיי יד ,ןזָאלב רפוש טימ ,טכיל עצרַאװש

 ןרָאװעג טמירַאב זיא ותעשב) רעדניק ערעייז ןוא ןרעטלע יד ןליּפַא ,רעוט-לוש

 עשרַאװ ןשיװצ געוו ןפיוא ,עװָארבמַאז ןיא לוש רעשידיי רעד ןגעק םרח רעד

 .(קָאטסילַאיב ןוא

 -יפָא רעד יוװ ,טקידנערַאפ םיוק ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטשרע רעד

 עשידיי יד טרסמרַאפ טָאה ,"דוי רעד; ,עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ ןַאגרָא רעלעיצ

 הריסמ עקיזָאד יד .עלָאמַארק ןופ לוש ַא זיא ,שיטסילַאיצַאס זיא יז וַא ,לוש

 גנוטייצ"סַאג עשיטימעסיטנַא עטמירַאב-קירעיורט יד טּפַאכעגפױא ךיילג טָאה

 ,ןלוש עשידיי יד ףיוא עקַאטַא רעדליוװ ַא טימ סױרַא זיא ןוא *עשָארג ַאווד,

 "נוב יד זַא ,ןעוועג םרוג טָאה סָאד .המודכו *טסייג ןשיטסיװעשלָאב; רעייז ףיוא

 ,ןלוש ןענעפע וצ סעיסעצנָאק ןייק ןגירק טנעקעג טינ טָאה טפַאשלעזעג-לוש עשיד

 ,גהנמ ןשידיי ןטלַא ןופ ןטלַאהעג טינרָאג ןבָאה סרעריפ עשיסקָאדָאטרָא יד

 יז ןעגנערבסױרַא טינ ןוא ךיז ןשיוװצ ןטכעפסיוא ןעמ ףרַאד םיכוסכס עשידיי זַא

 ,יוג ןשיטימעסיטנַא םוצ

 :טגָאזעג שיניצ ,ןפָא סע טָאה עשרַאװ ןיא לארשי תדוגא ןופ רעריפ רעד

 רעד ביוא .ןפמעקַאב רימ רָאנ; -- טרעלקרעד רע טָאה -- "טינ ןרסמ רימ;
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 ךימ .ןלוש ענייז ןרעוו טריזילַאגעל טינ ןענעק ,טריזילַאגעל טינ זיא 'דנוב'

 ,"םיאנוש ענייז ןענייז רימ לייוו ,טוט 'דנוב' רעד סָאװ ץלַא ןפמעקַאב

 ,ה ןַאמטַאר רעשידנוב רעד ןעוו זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג רעבירעד זיא סע
 ןציטש וצ גַאלשרָאפ ַא ןגָארטעגנײרַא טַאר-טָאטש רעװעשרַאװ ןיא טָאה ךילרע

 "רָאפ רעד ןטָארטעגסױרַא ךיילג זיא ,ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד טלעג טימ

 ,ןעוועג ןענייז ייז זַא ,טרעלקרעד ןפָא ןוא עּפורג רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רעייטש

 ןגעק ןפמעק אבהל ףיוא ךיוא ןלעוו ייז ןוא ןלוש עשידיי יד ןגעק טציא ןענייז יז

 ןעלטימ ענייק רַאפ ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,ייז

 ןופ *עיצילַאָאקא ַא ךרוד ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא עקַאט זיא גַאלשרָאפ סכילרע

 עכעלדנייפ עבלעז יד .עיסקָאדָאטרָא רעשידיי רעד טימ ןרענָאיצקַאער עשיליױוּפ יד

 "-סױרַא עיסקָאדָאטרָא עשידיי יד טָאה ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד יבגל קיטילָאּפ

 ןשילוּפ ןיא ךיוא רָאנ ,תוליהק יד ןיא ,ןטַאר-טָאטש עלַא ןיא רָאנ טינ ןזיוועג

 ןסָאלשעג טָאה "הדוגא; יד ,הכולמ רעד טימ ןעגנואיצַאב עריא ןיא ,טנעמַאלרַאּפ

 ןעגנוריגער טימ (ןליוּפ ןיא ןפורעג סע ןעמ טָאה ?סעדָאגוא;) *ןשינעדנעטשרַאפ;

 ףיוא ןלַאװ יד וצ ןעגנַאגעג זיא יז ; סעקעדנע עשיטימעסיטנַא יד ןופ עטריפעגנָא

 עלַא ןופ סרעריפ יד ןעוו --- *סעקינווָאקלָאּפ, סיקסדוסליּפ טימ לטעצדלַאוװ ןייא

 ןיא ןרָאװעג טקיניײּפעג ןוא ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןעײטרַאּפ עלענָאיציזָאּפָא

 עיסקָאדָאטרָא יד טָאה ןעגנואיצַאב עכעלדניירפ יד טָא .הסיפת רעקסירב רעד

 -- רדח םעד ןציטש וצ גנוריגער רעד ןופ טכַאמ רעד טימ ידכ טצונעגסיוא

 .ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןפמעקַאב ןוא

 שיטילָאּפ ,םענעסיברַאפ םעד טָא טימ ףמַאק ַא ןריפ טזומעג רדסכ טָאה'מ

 המחלמ רעכעלטפַאשלעזעג רעד טָא ןיא ,רעגַאל ןשיסקָאדָאטרָא ןטריזינַאגרָא טוג

 ןלעוו רימ יוװ ןוא טרָאװ ןיא (טַאּפ) רענליוו .י טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה

 ,טפירש ןיא -- לטיּפַאק ןקידרעטייוו ַא ןיא ןעז סע

 שרעדנַא סעּפע ,ףוס לכ ףוס ,ןעמ טָאה ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןופ ,אלימ

 םעד ןופ טפַאשרענגעק יד ןעוועג זיא רעקידקיטייוו ליפ ,ןטרַאװרעד טנעקעג טינ

 עכעלטלעוו עכעלטירשרַאפ ַא יו ןעמוקעגפיוא זיא סָאװ ,רעגַאל ןשיטסינויצ

 סרעריפ סעמעוו ,ןבעל שידיי סָאד ןריזינרעדָאמ טפרַאדעג טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב

 ,ןשטנעמ עשיטַארקָאמעד ,עכעלטירשרָאפ ,ןדיי עכעלטלעוו ,ענרעדָאמ ןעוועג ןענייז

 ןופ קיטילָאּפ עשירענגעק יד רָאי ךָאנ רָאי ןגלָאפכָאנ טינ ָאד ןענעק רימ

 -ץניװָארּפ יד ןגעוו .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד יבגל ןלױּפ ןיא ןטסינויצ יד
 -ָאטְרָא ןילַא יז ןופ ליפ ,ןטסינויצ יד ןבָאה ןטרָאד .טדערעגּפָא ךָאד זיא טעטש
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 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןוֿפ שארב

 טימ ןוא) הדונַא רעד טימ תחַא-די ןקידרדסב טכַאמעג ,("יחרזמ?) ןדיי עשיסקָאד

 .לוש עשידיי יד ןרעגנוהוצסיוא לעיצנַאניפ ידכ (ןרענָאיצקַאער עשיליוּפ יד

 ןופ גנולדנַאה עשירענגעק יד טַאהעג לָאמ עלַא טָאה גנַאלקּפָא ןטסערג םעד

 רעסיורג ַא ןיא טריזינַאגרָא ןעועג ןענייז סָאװ ,ןטַאטוּפעד-םייס עשידיי יד

 רעשידיי רעד; ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןטַאטופעד 24 עצנַאג ןופ עיצקַארפ רעשידיי

 ,?ָאלָאק ,, יד --- "זיירק; רַאפ טרָאװ ןשילױּפ ןטימ טנַאקַאב ןעוועג זיא ןוא "זיירק

 ,םיובנירג קחצי ןעוועג ןרָאי ייר ַא ןופ ךשמב זיא רעגָאזטרָאװ ןוא רעריפנָא ריא

 1923 ןיא טָאה יקצולירּפ חנ *ײטרַאּפ-סקלָאפ, רעד ןופ טַאטוּפעד רעד ןעוו

 ךיוא ןטכַארטַאב לָאז ןעמ זַא ,טעשזדוב-לוש םעד ןעלדנַאהַאב םייב ןגָאלשעגרָאפ

 עלַא טימ טמיטשעג *ָאלָאקק יד טָאה -- ןלוש עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב יד

 רעייפ ַא ןדנוצעגנָא טָאה סָאד .גַאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןגעק ןעײטרַאּפ עשיליוּפ

 רעשידיי רעד הלווע יד ןגייוושרַאפ טנעקעג טינ טָאה סע ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא

 טריטסעטָארּפ ןפָא ,גנורעטיברַאפ ןייז טקירדעגסיוא טָאה ןוא ןיארַאפ-ןטַארעטיל

 רעטַאעט-יקסנימַאק ןסיורג ןיא .ןענייארַאפ יד ,רעטעברַא יד ,ןסַאמ-לוש יד ןבָאה

 ךיז טײטשרַאפ זיא טַאּפ בקעי) גניטימ רעקיזיר ַא ןעמוקעגרָאפ זיא עשרַאװ ןיא

 ,(סרענדער יד ןשיװצ ןעוועג

 רעבלעז רעד ןעוו ,רעטעּפש רָאי ַא גנוגערפיוא יד ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ

 טרעוו גנוריגער יד ןכלעוו טול ,טקעיארּפ-ץעזעג ַא ןגָארטעגניײרַא טָאה יקצולירּפ

 ןגעוו טקעיָארּפ-ץעזעג ַא ןגָארטוצנײרַא שדוח ַא ןופ ךשמב (1 :טרעדָאפעגפיוא

 ןופ רערעל עטריציפילַאװק-טינ לייוורעד ןגָאזּפָא טינ (2 .ןלוש עשידיי ןציטש

 ,(ןשינעטנעק-שילױּפ ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,רערעל) ןלוש עשידיי יד

 לָאז םייס ןופ טיהרעמ עטכער יד זַא ,סנַאש ןייק ןעועג טינ זיא סע

 רעייז טימ ,ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןבָאה ןגעווטסעדנופ ,גַאלשרָאפ ַאזַא ןעמעננָא

 זַא ,גנורעלקרעד ַא ןגָארטעגנײרַא ,שארב טפַאשרעריפ רעשיטסינויצ
 גנוטכיר ןייא רָאנ טכַארטַאב ןיא טמענ גַאלשרָאפ רעד יוװ תויה;

 ןוא ןקידנגעוורעביא םעד ןגעוו טינ טנָאמרעד ןוא ןזעוו-לוש םעד ןיא
 ןיא ןריפניײרַא רע ןעק -- שיאערבעה ןיא ןזעוו-לוש ןטסקיטכיוו םעד
 םעד ןגעק ןעמיטש רימ ןלעװ רעבירעד ,גנוניימ עכעלטנפע יד תועט
 ."גַאלשרָאפ

 עלַא טמיטשעג ןבָאה םיא ןגעק ,ןלַאפעגכרודַא זיא גַאלשרָאּפ סיקצולירּפ

 ,?ָאלָאק, עצנַאג יד ןוא ןטַאטוּפעד עשיליוּפ

 "ךַארּפש רעשידיי רעד ןגעק יָאלָאק' ןופ הלבנ יד; !טצַאלּפעג טָאה דלודעג יד

 ַאודא יד .דנַאל ןצנַאג ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ ןופ עמעט יד ןרָאװעג זיא

 טַאּפ בקעי ."ןָאגרַאשז ןופ םיאנוש ןדייא :ןדלָאמעג דיירפ טימ טָאה *עשָארג
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 סָאדש :"גנוטייצסקלָאפ רעזנואק ןיא לקיטרַא ןרעטיב ַא טכעלטנפערַאפ טָאה

 גנוטייצ עשידנוב יד ,(1924 ,רעבמעצעד ןט19 םעד) "קיסיירד ןוא ריפ ןופ לדניזעג

 ,םיאנוש-שידיי עשיטסינויצ יד ןריקסַאמעד וצ ףיוא ןטייז עצנַאג ןבעגעגּפָא טָאה

 ,"טנייהק ןשיטסינויצ םעד ןיא טקורדעג ךיז טָאה ןײלַא רע שטָאכ ,שַא םולש

 ןקידנלייטרוארַאפ ןפרַאש ַא טקורדעגּפָא גנוטייצ רעקיזָאד רעד ןיא עקַאט טָאה

 ,לקיטרַא

 ןגעלפ ןסָאמ-סקלָאפ עשידיי יד זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא גנורעטיברַאפ יד

 .ןעגניטימ ףיוא ןזייוװַאב ךיז ןגעלפ ייז ואוו ןטַאטוּפעד עשידיי יד ןפייפסיוא

 רעד ךָאנ געט רָאּפ ַא .םיובנירג קחצי ףיוא ןעוועג זיא סעכ רעטסערג רעד

 -ןטַארעטיל ןשידיי ןיא טַארעפער ַא ןטלַאה טפרַאדעג םיובנירג טָאה גנומיטשּפָא

 רעקיזיר ַא ןעמוקעג זיא סע .םייס ןיא קיטילָאּפ רעשידיי רעד ןגעוו ןייארַאפ

 טרָאװ םוצ ןזָאלוצ טלָאװעג טינ ןליפַא טָאה םלוע רעד .ןריטסעטָארּפ וצ םלוע

 קנַאד ַא זיולב ,טדערעגּפָא ןיוש --- ןעמיובנירג ןגעוו .רעּפיש ר"ד רעציזרָאפ םעד

 טינ טעװ םיובנירג זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה סָאװ ,שַא םולש ןופ ץנעוורעטניא רעד

 טָאה'מ .גיהנמ ןשיטסינויצ ןפיוא ןפירגנָא עשיזיפ וצ ןעגנַאגרעד טינ זיא ,ןדייר

 ןעמונעגנָא ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד ןוא -- לָאז ןופ ןגָארטעגסױרַא טושּפ םיא

 ,ןטסינויצ יד ןופ גנולדנַאה רעכעלדנייפ-שידיי רעד ןגעק עיצולָאזער-טסעטָארּפ ַא

 ַא טליּפשעג טַאּפ טָאה ןטסינויצ יד ןגעק המחלמ רעקידרדסכ רעד טָא ןיא

 -ןסַאמ יד ןופ רָאטַאזינַאגרָא סלַא ייס ,רענדער סלַא ייס ,לָאר עסיורג סרעדנוזַאב

 ,טסילַאנרושז סלַא ייס ןוא ןעגנוטערטסױרַא

 עשילױוּפ יד טימ םינּפ לא םינּפ ,ןטַאר-טָאטש יד ןופ םורָאפ ןפיוא ביוא

 -- טרינעשז זיא טינ יוו ךָאנ ךיז ןטסינויצ ןוא ןסקָאדָאטרָא יד ןבָאה ,ןטימעסיטנַא

 יד ןעוועג ןענייז ייז ואוו ,ןטרָאד ןזיײװסיױרַא ןפָא האנש רעייז טנעקעג ייז ןבָאה

 גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד טימ זיולב .תוליהק עשידיי יד ןיא --- םיטַאבעלַאב

 -- ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ואוו ןוא) עשיטסינויצ-ילעוּפ-קניל ,עשידנוב יד טגעלפ

 -גילעג ןעגנוטלַאוװרַאפ-הליהק ןוא ןטַאר-הליהק יד ןופ רעדילגטימ (עשיטסיקלָאפ

 ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד רַאפ סעידיסבוס עניילק ךעלרעכעל ןסײרוצסױרַא ןעג

 שילוּפ ,שיאערבעה ףיוא ןטלַאטשנַא-ןרעל ןוא סהרות-דומלת ,םירדח יד תעב ---

 יד ןיא -- ןעגנוציז-הליחק יד .טנַאה רעטיירב רעד טימ ןרעוו טציטשעג ןגעלפ

 ,סענובירט ןעוועג קידנעטש רעבירעד ןענייז -- ךיילגוצ טעטש עניילק ןוא עסיורג

 ,ןטכעפעג עטסייה יד ןרעוו טריפעג ןגעלפ סע עכלעוו ןופ

 -טּפיוה רעד ןיא ןעוועג ,ךיז טײטשרַאפ ,המחלמ יד טָא זיא ןטסשיטַאמַארדמַא

 ,רענעמטַאר עשידנוב ףניפ יד ןשיווצ ,ָאד ןוא ,הליהק רעװעשרַאװ רעד ןיא ,טָאטש
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 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןוֿפ שאוב

 .ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ ןובירט רעטנעקרענָא רעד ןעוועג טַאּפ בקעי זיא

 ,טָאטש ןצנַאג ןרעביא גנַאלקּפָא ןַא טַאהעג ןבָאה סעדער עקימַאלפ ענייז

 -ָאטרָא יד ןעוו ,1927 ןיא סעדער-הליהק ענייז ייווצ ןופ ןגוצסיוא ןענייז טָא

 לייוו ,ןלוש עשידיי יד ןָא ןעמענ וצ המקנ ןסָאלשַאב ןבָאה ןטסינויצ ןוא ןסקָאד

 ןעמענרעביא לָאז הליהק יד זַא ,םעד ןגעק טמיטשעג ...ןבָאה ןטסידנוב יד

 ,הטיחש יד
 ןוא עטסערג יד -- לוש רעזנוא ךיז טקינייּפ תוקחד ןיא ,טיונ ןיא;

 סע זַא ,ןרָאי ןוא ןרָאי .ןרָאי עטצעל יד ןופ גנוכיירגרעד עטסכעלרעה
 ןרעטלע רעטנזיױט ,רערעלסקלָאפ רעזנוא ןדייל ןוא טיונ ןיא טייטש
 ,לוש רעייא ןוא רעזנוא רַאפ ליומ ןופ טיורב ןסיב םעד ּפָא ןסייר

 טליוו ריא לפיוו ןצעה ריא טגעמ .,ןוחצנ וצ ןוחצנ ןופ טייג לוש רעזנוא
 רעביא ןביירט וצ טָאּפש ,ןקזוח וצ ןביולרעד טינ ךייא ןלעװ רימ ןוא ---
 (1927 רעבמעטּפעס ןט11 םעד ,גנוטייצסקלָאפ עיינ) *! לוש רעזנוא

 ןוא טרעגנוהעג ןבָאה רערעל יד .טקיניײּפעג ךיז רימ ןבָאה רָאי 11;
 -לעזעג עשידיי :טרעדָאפעג ןוא ןעמוקעג טציא רימ ןענייז ,ןרעגנוה
 עכעלטלעוו-שידיי יד סיוא טלַאה ןוא רעביא םענ ,הליהק עשידיי ,טפַאש
 עכלעוו ,ןסַאלק 71 טימ ןלוש 10 עשרַאװ ןיא ןגָאמרַאפ רימ !ןלוש
 זיולב טגעמרַאפ ריא תעב ,ןדליג טנזיוט טרעדנוה ךעלרעי זנוא ןטסָאק
 טנזיוט 200 עצנַאג ךייא ןטסָאק עכלעוו ,ןסַאלק טפלעה ַא טימ ןלוש 5
 יד זנוא ןבָאה ןטכענ ,ןפרָאװעגּפָא גַאלשרָאפ רעזנוא ריא טָאה .ןדליג
 טעװ עידיסבוס-ןדליג טנזיוט 25 יד וליפַא זַא ,טרעלקרעד ןטסינויצ
 : ךייא רימ ןענערָאװ ,הטיחש רעד רַאפ המקנ סלַא ןרעוו ןפרָאװעגּפָא
 עקיזָאד יד ךיוא ןפרַאװּפָא טעו ריא ביוא ! ןָאק ןיא ץלַא ןלעטש רימ
 ןופ ךיז טעװ ןוא ןייטש ןביילב ןגָאװ רעד טעװ עידיסבוס עקיטשינ
 ,"(ןטנעמסידָאלּפַא עקידנרעױד-גנַאל עשימרוטש) ןריר טינ רעמ טרָא
 | (1927 רעבָאטקָא ןט26 םעד ,גנוטייצסקלָאּפ עיינ)
 ןבָאה ןוא טָאטש ןיא גנַאלקּפָא ןסיורג ַא ןבָאה ןגעלפ סעדער עקיזָאד יד

 -רעטעברַא רעד ןוא ןרעטלע יד ,רעוט-לוש יד ןופ ןרָאצ ןוא סעכ םעד טקעװעג

 ,טפַאש

 ,תויטרּפב ןרעדליש טינ ןוא -- ןכיירטשרעטנוא זיולב טנעקעג ָאד ןבָאה רימ
 רדסכ טָאה לוש עשידיי יד סָאװ ,ףמַאק ןכעלטפַאשלעזעג םעד -- טנידרַאפ סע יו
 סָאד לייוו ,ןָאטעג סע ןבָאה רימ .םיאנוש עקידנסיורד יד ןגעק ןריפ טפרַאדעג
 קיטייצכיילג .ןרָאי ענעי ןיא טעברַא סרענליװ-טַאּפ ןופ לייט רעסיורג ַא ןעוועג זיא
 עיציזַאּפ עכעלטפַאשלעזעג יד ןײטשרַאפ וצ ידכ ,ןעקנעדעג וצ קיטכיוו סָאד זיא
 רַאּפשנָא ןכעלטפַאשלעזעג רעדנַא ןייק שיטקַאפ טָאה סָאװ ,לוש רעשידיי רעד ןופ

 ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עריא ןוא טפַאשרעטעברַא עשידיי יד -- יו ,טַאהעג טינ
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 -ןייא רָאי רָאּפ עטסטנעָאנ יד ןיא זיא יקצולירּפ חנ ןופ ײטרַאּפ עשיטסיקלָאפ יד

 "רַאפ ךָאנ ןענייז ץניװָארּפ רענליוו רעד ןיא ןוא ענליוו ןיא זיולב ,ןעקנורשעג

 -ַאיצָאס-טינ עשיטַארקָאמעד ,עכעלטירשרָאפ ןופ סעפורג עכיירסולפנייא ןבילב

 רעייז ןופ ךיוא ןסָאנעג לוש עשידיי יד עקַאט טָאה ןטרָאד .ןדיי עשיטסיל

 ,אצמנב ןעוועג טינ ייז ןענייז שרעדנַא ץעגרע ןיא .גנוציטשרעטנוא

 -ידיי רעד םורַא ןעגנוטערטסױרַא-ןסַאמ יד זַא ,ןעניימ טינ רעבָא ףרַאד ןעמ

 ןופ ןפירגנָא יד ןגעק רעטקַארַאכ-גנוקידייטרַאפ ַא רָאנ ןגָארטעג ןבָאה לוש רעש

 ,רעטקַארַאכ-עוויסנעּפָא ןַא ןגָארטעג ןבָאה טייהרעמ יד .םיאנוש עקידנסיורד

 ,עוויטיזָאּפ ןעוועג ןענייז

 סע ."םישדח-לוש; רעדָא *ןכָאװ-לוש; ןעמוקרָאפ ןגעלפ רָאי ןדעי טעמכ

 ,םיבוט-םויילוש עכעלרעה לטעטש ןוא טָאטש רעדעי ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז

 ןטערטפיוא ןגעלפ רעטעברַא רעטנזיוט רַאפ ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג ףיוא

 ,ןעגנולעטשרָאפ עקידנצנעלג ןריפפיוא ןגעלפ רעדניק .ןרָאכ-רעדניק עקיטכערּפ

 ,ןעגנולעטשסיוא-לוש עלופטכַארּפ ןרעוו טנדרָאעגנייא ןגעלפ טעטש עסיורג יד ןיא

 ,ןכוזַאב ןגעלפ ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיי רעטנזיוט סָאװ

 רַאונַאי ןיא עשרַאװ ןיא *ךָאװ-לוש; רעד ןופ טכירַאב רעצרוק ַא זיא טָא

 -יקסנימַאק ןיא גנולמַאזרַאפ רעקיזיר ַא טימ ןרָאװעג טנפעעג זיא יז ,4

 -לוש רעד ןופ רעריפ יד ןוא גרעבמָאנ .ד .ה טדערעג ןבָאה סע .רעטַאעט

 גָאט ןבלעז ןיא .רענליוו .י ןטלַאהעג טָאה טרָאװ-סולש ןקימַאלּפ םעד .גנוגעװַאב

 ןיא .גנולעטשרָאפ-רעדניק ןוא גנולייוורַאפ-רעדניק עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא

 רעד .טנגוי רעד רַאפ גנוזעלרָאפ עוויטקעלָאק ַא ,גניטימ רעסיורג ַא --- טנווָא

 -םיוא ןלעיצעּפס ַא ,ףורפיוא ןלעיצעּפס ַא טזָאלעגסױרַא טָאה ןײארַאפ-ןטַארעטיל

 ,ןעגניטימ .ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד טזָאלעגסױרַא ךיוא ןבָאה ףור

 ,ןלַאקָאל-ןייארַאפ עלַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז רעדניק ןופ ןטירטפיוא ,ןטרעצנָאק

 -רַאפ רעכעלרעה ַא ןופ דליב ַא ףיוא טמוק סע ןוא ןטכירַאב יד ןענעייל רימ

 -עמ ,רעטעברַא-ץלָאה ,רעטעברַא-רעקורד ,רעטעברַא-לדָאנ : טלעוו רענעדנואווש

 ,רעטײרּפשרַאפ-גנוטײיצ ,רעכַאמ-עקשטנעה ,רעטסוש ,רעקעב ,רעטעברַא-לַאט

 ,לש רעשידיי רעד טפַאשיירטעג ןרעוש -- סעשזַאקשזָארד עשידיי וליּפַא

 עשידיי סָאד טפַאשביל טימ םורַא ןעמענ ,רערעל ןשידיי ןטימ טייהנייא ןסילש

 ,דגיק-לוש

 ,עטסעפ יד ןפַאשַאב רָאנ טינ ןבָאה סעינַאּפמַאק-ןסַאמ עקידרדסכ יד טָא

 -רעד ךיוא ןבָאה ייז ,לוש רעד רַאפ עזַאב עכעלטפַאשלעזעג ערַאבכערבעצמוא
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 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןופ שארב

 עלעיצנַאניפ עטלפייווצרַאפ קידנעטש רעייז ןטלַאהוצסיױא ןלוש עשידיי יד טקיטומ

 .עיצַאוטיס

 ןגעלעג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ טעשזדוב ןרַאפ גרָאז יד

 -ערקעס ריא ףיוא ייר רעטשרע רעד ןיא ,ָאשיצ; רעד ןופ גנוריפנָא רעד ףיוא

 ןרָאי ןעוועג ןענייז עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ רַאטערקעס סלַא ןרָאי סטַאּפ ,רַאט

 -סקע; ןופ ,רערעל יד רַאפ ןעניול-רעגנוה ןופ ,טיונ רעכעלרעהפיואמוא ןופ

 ןופ ןוא --- טלעג-הריד סָאד ןלָאצַאב טינ רַאפ ןלַאקָאל-לוש יד ןופ "סעיסימ

 טייקטיירג ַא ,לוש רעייז וצ ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ןופ טפַאשיירטעג רעקידלַאװג

 ןייק ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ טפַאשרעטעברַא רעדנַא םוש ןייק סָאװ ,תונברק ףיוא

 ,ןכיירגרעד טנעקעג טינ טָאה טּפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא טכיש רעדנַא םוש

 טכעלטנפערַאפ זיא סָאװ ,1922 רָאי ןרַאפ טכירַאב ןכעלרעי ןטשרע ןייז ןיא

 יד ןיא ןענישרעד ךיוא ןענייז ןטכירַאב עכעלנע) 1923 רַאפ חול-רעטעברַא? ןיא

 :ןבירשעג ױזַא טַאּפ טָאה (רָאי יירד עקידרעטייוו
 ַא ,רעקידרדסכ ַא זיא לוש רעד ןופ סיזירק רעלעירעטַאמ רעד;

 גָאלּפ ַא ןעוועג זיא סע .םויק ריא ןופ גָאט ןטשרע םעד ןופ רעשינָארכ
 זיא ןזעוו-לוש םעד ןעלמַאזפיונוצ םעד טימ .רעדנוזַאב טרָא ןדעי ןיא
 טָאה לָאמ טפָא ,הרצ עדנעָארד ןוא עסיורג ענײמעגלַא ןייא ןרָאװעג סע
 ןגָארטכרודַא טינ ןעמ טעװ ןטיציפעד ןופ גרַאב םעד זַא ,ןעזעגסיוא סע
 .ןרעוװ טקיטשרעד םיא רעטנוא טעװ ןעמ ---

 טקעדעג *ףילער-סלּפיּפא רענַאקירעמַא רעד ךָאנ טָאה ןרָאי עטשרע יד ןיא

 לַאװק-טלעג רעקיזָאד רעד טָא רעבָא טָאה לב ,טיציפעד ןופ לייט ןטסערג םעד

 .טנקירטעגסיוא ןצנַאג ןיא רע טָאה םורַא רָאי קָאּפ ַא ןיא ןוא ןעקנירשנייא ןעמונעג

 .קיד.ד ןופ סעידיסבוס ןגירק וצ ןעגנואיָמַאב ןרָאװעג טכַאמעג רדסכ ןענייז'ס

 "טניָאשזד/ ןופ וויכרַא ןיא ןעניפע ןעגנולעג סנטצעל זיא טָא ,(*טניָאשזד;)

 -ערקעס סלַא ,טַאּפ בקעי סָאװ ,עציטש ךָאנ השקב ַא טימ טכירַאב ַא קרָאי-וינ ןיא

 רעבמעטּפעס ןט10 םעד ןבירשעג טָאה ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ רַאט

 ןיא תוחילש-"טניָאשזד; ןיא ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,סענגַאמ .ל ,י ר"ד וצ 2

 ןריטנָאמער ףיוא ,טיציפעד םעד ןרענעלקרַאפ וצ ףיוא עמוס ַא טעב רע ,עשרַאװ

 יד טגעלפ *טניָאשזד; ןופ ךיוא רעבָא ,ףליה רעשיניצידעמ-רַאטינַאס ףיוא ,ןלוש

 .עקידנטיײדַאב-טינ ַא ןייז עציטש

 ,סעיצקַא-עדנַאגַאּפָארּפ ןוא -טלעג יד ןעוועג ןענייז ףליה עקיטכיוו רָאג ַא

 ןיא ןריפכרודַא ןגעלפ עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ סרעיײטשרָאפ סָאװ

 ַאגרָא-לוש רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןעוועג זיא חילש רעטשרע רעד .דנַאלסיױא

 רעטעּפש .עקירעמַא ןייק ןרָאפעג 1924 ןיא זיא סָאװ ,שטיװעלַאכימ .ב ,עיצַאזינ
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 ,עּפָאריײא-ברעמ ןופ רעדנעל יד ןיא ןעגנולמַאז-טלעג ןרָאװעג טריפעגכרודַא ןענייז

 עניטנעגרַא ןיא ,דנַאלטעל ןוא עיװַאנידנַאקס ןופ םיבושי עשידיי עניילק יד ןיא

 "ןופצ ןיא רעדיוו -- ןוא (ַא"א יקסנישטַאבַאט ,לבבורז ,ןָאסלעדנעמ ,ןַאדזַאק)

 .עקירעמַא

 -טפַאשלעזעג ןיא ןה ,ןלעיצנַאניפ ןיא ןה עטסכיײרגלָאפרעד יד זיא עלַא ייז ןופ

 ףוס עקירעמַא-ןופצ ןייק ןרָאפעגסױרַא זיא סָאװ עיצַאגעלעד יד ןעוועג ןיז ןכעל

 עקניל יד ןופ רעריפ םעד ןוא טַאּפ בקעי ןופ ןענַאטשַאב זיא ןוא 1929 רעבמעצעד

 ,טמוק גלָאפרעד םעד טָא רַאפ טסנידרַאפ-טּפיױה םעד .םיובסקוב ןתנ ןויצ ילעוּפ

 ףיוא ןביירש עזייר רעד טָא ןגעוו ןלעװ רימ ,ןטַאּפ בקעי ,טנעקרענָא עלַא ןבָאה

 .טרָא ןטייווצ ַא

 -טַאר עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןבָאה ףמַאק ןקידתונשקע קידלַאװג ַא טימ

 -עּפס) ןטַאר-טָאטש יד ןופ סעידיסבוס עסיוועג טפמעקעגסיוא ףוס-לכ-ףוס רענעמ

 ןוא (לָאר ערעסערג ַא טליּפשעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ ואוו ,ןטרָאד לעיצ

 -לוש יד ןופ לייטכורב ַא זיולב ןקעד טנעקעג טָאה סָאד רעבָא .תוליהק יד ןופ

 ,ןטעשזדוב

 עלופ ןופ ץענ ַא ןטלַאהסיוא ןופ טסַאל רערעווש רעד ןופ לייט רעטסערג רעד

 ןרעטלע-רעטעברַא יד ףיוא ןלַאפעג זיא ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא ןלוש-גָאט

 ,עסַאמ-סקלָאפ ןוא -רעטעברַא רעשידיי רעטיירב רעד ףיוא ןוא

 טנעקעג טינ ןַאד ןיוש סָאד ןבָאה ,ןלױּפ ןיא טבעלעג טינ ןבָאה סָאװ ,יד

 ןעמוקּפָארַא ןגעלפ סָאװ ,רעריפ-רעטעברַא עשידיי רענַאקירעמַא יד ,ןפיײרגַאב

 טימ טבעלעג ןרָאי עלַא ןבָאה סָאװ ,זדנוא רַאפ ךיוא .ןעניוטש ןגעלפ ,ןליוּפ ןייק

 .סנ ַא סעּפע יו סיוא טנייה סָאד טעז ,לוש רעשידיי רעד

 ,"ןָאפ, םעד ,טייצ ענעי ןבעלפיוא סָאמ רעניילק ַא ןיא שטָאכ ןריבורּפ רימָאל

 סָאד .טלגנַארעג ךיז טָאה גנוריפנָא-*ָאשיצ, ריא טימ לוש עשידיי יד ןכלעוו ףיוא

 טריפעג טָאה טַאּפ עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עקידנסיורד יד ךיוא ךָאד ןענייז

 .טעברַא ןייז

 "תוירזכַא ןוא טײקיזָאלסטעברַא ,טיונ ,רעגנוה ןופ ןרָאי יד ןעוועג ןענייז סע

 -יליוּפ רערענָאיצקַאער רעד ןופ קיטילָאּפ-גנוקירדרעטנוא רעשימָאנָאקע רעקיד

 -ַאלפניא רעקידהמחלמ-ךָאנ ןופ ןרָאי יד רעירפ ןעוועג ןענייז סע .גנוריגער רעש

 -נסיוועג עדנַאב ַא טכַאמעג ךייר-הנושמ טָאה סָאװ ,עיצַאלוקעּפס רעדליוו ןופ ,עיצ

 רעטמערָארַאפ רעיוהעגמוא ןַא ןופ ןובשח ןפיוא -- (* ןריקנַאב ,םירחוס עזָאל

 רעזנוא , ןיא ןעלקיטרַא עקילַאג עירעס ַא ןיא ןבירשַאב קידעבעל ייז טָאה טַאּפ בקעי (*
 ."גנוטייצסקלָאפ
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 לקיטש ַא טריפעגנייא ףוס-לכ-ףוס טָאה הכולמ יד ןעוו .גנורעקלעפַאב-רעטעברַא

 ןופ ןובשח ןפיוא ןעוועג סע זיא -- דנַאל ןופ ןבעל ןשימָאנָאקע ןיא גנונעדרָא

 טָאה סָאװ ,"הלגע סיקסבַארג; ןופ ןטייצ יד ןעוועג ןענייז סע ,רעטעברַא יד

 רעלדנעה עשידיי עמערָא ןופ סטוג-ןוא-בָאה עטריזיווקער סָאד טריפעגקעווַא

 עכיוה קידלַאװג יד ןלָאצַאב טנעקעג טינ ןבָאה עכלעוו ,רעקרעװטנַאה ןוא

 ,םינכש עמערָא ןופ "סעיסימסקע;-ןסַאמ ןופ טייצ יד ןעוועג זיא סע ,ןרעייטש

 -הריד ןלָאצ ןענעק טינ רַאפ תוריד ערעייז ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעגסױרַא ןענייז סָאװ

 ןעגייז ןדיי רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןעוו ןרָאי יד ןעוועג ךָאד ןענייז סָאד .טלעג

 ליפ ןוא טלעװ רעד ןופ ןטנעניטנָאק עלַא רעביא טיורב לקיטש ַא ןכוז ןפָאלעג

 ןפורעג ןליוּפ ןיא טָאה ןעמ סָאװ ,"הילע רעטירד; רעד טימ קעװַא ןענייז רעטנזיוט

 ַא ןופ םעלק ןיא ןלַאפעגנײרַא טרָאד ןוא -- עניטסעלַאּפ ןייק *הילע סיקסבַארג;

 גנולפייווצרַאפ ,ןטילעג טָאה טַאירַאטעלָארּפ רעשילוּפ רעד ךיוא ,טיונ רעיינ

 "רעביוא ןיא רעטעברַא ףיוא תוטיחש טימ ןקיירטש עקיטולב וצ טריפעג םיא טָאה

 טושּפ ןעוװעג זיא רעטעברַא עשידיי יד ןופ עגַאל יד ,עקָארק ןיא ,עיזעלש

 -סערָאק טימ לופ לשמל זיא ןרָאי ענעי ןופ גנוטייצסקלָאפ יד ,זָאלסגנונעּפָאה

 טנכיײצַאב רדסכ טרעוו סָאװ ,קָאטסילַאיב טָאטשמיײה סטַאּפ בקעי ןופ ןצנעדנַאּפ

 ןטעברַא ןקירבַאפ יד ,טייטש עירטסודניא-ליטסקעט יד ,*טָאטש עטיוט יד; יװ

 ןיא ןוא שזדָאל ןיא זיא עבלעז סָאד .עלַאטָאט ַא זיא טײקיזָאלסטעברַא יד ןוא טינ

 .ךעלטעטש עניילק עלַא
 ענייז ףיוא ןוא ןטַאּפ בקעי ףיוא זיא ןעגנוגנידַאב עכעלרעדיוש יד טָא ןיא

 עבלעז יד וצ ןעמוק וצ עבַאגפיוא ערעווש ךעלביילגמוא יד ןלַאפעגפױרַא םירבח

 -פיא רעד טימ ןסַאמ-סקלָאפ עטמערָארַאפ יד וצ ,רעטעברַא עזָאלסטעברַא

 + גנורעדָאפ

 "לוש ןלופ ןסיורג ַא ןגָארטסיױא ןופ טסַאל יד ךיז ףיוא ןעמענ טזומ ריא ---

 ךָאנ ריא טזומ -- טעשזדוב-רעגנוה רעיא ןייז טינ לָאז סע ןיילק יוװ ! ןזעוו

 !לוש רעשידיי רעד ןבעגקעװַא סע ןוא סעטָאלז רָאּפ ַא ןרָאּפשּפָא

 ױזַא זיא סָאד ביוא .,הּפצוח עכעלטפַאשלעזעג ןייק ןעוועג טינ זיא םעד ןיא

 רעביוצ-ףושיכ םעד ןעקנַאדרַאפ וצ לכ-םדוק סע ןעמ טָאה ,ןעגנולעג קידנצנעלג

 טקַאטנָאק ןרעטנענ ַא ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,רעדעי ,לוש רעשידיי רעד ןופ

 רעצנַאג רעד ןופ ןגָאגַאדעּפ עסיורג יד ביוא ,ןרָאװעג טרעטסײגַאב זיא ,ריא טימ

 ןלוש עשידיי יד סָאװ ,ןטַאנָאּפסקע יד טימ ןרעו טרעטסײגַאב ױזַא ןגעלפ טלעוו

 טזומעג ןבָאה סָאװ -- ןעגנולעטשסיוא-לוש עלַאנָאיצַאנרעטניא וצ ןקישוצ ןגעלפ

 ןיא ןעמוקניײרַא ןגעלפ ייז ןעוו ,רעטעברַא ענשַאּפערָאה ,ןרעטלע עטושּפ ןליפ
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 -ַארָאבַאל-גנואיצרעד עקידיירפ ,עסיורג עקיזָאד יד ןעזעג ןוא ןסַאלק-לוש יד

 ּ! סעירָאט

 ןיא טכַאמרַאפ ןרָאװעג ןטלַאהעג טינ ןענייז לוש רעד ןופ ןעוטפיוא יד

 רעטיירב רעד רַאפ ןרעוו טכַארבעגסױרַא רעהפיוא ןָא ןגעלפ ייז ,ןסַאלק-לוש יד

 עסיורג ןעיצוצ ןגעלפ ןעגנורעייפ-לוש יד ,םיבוט-םוי-לוש עטפָא יד .הנחמ-סקלָאפ

 םיבוט-םוי יד ןעניײשַאב ןגעלפ ןעגנולעטשרָאפ-לוש ןוא ןרָאכ-רעדניק .ןסַאמ

 יװ ןזייווַאב רעהפיוא ןָא ןעגנולעטשסיוא-לוש .סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא יד ןופ

 ַא ןעוועג זיא סַאלק ןטסטלע ןופ םויס ַא .לוש רעד ןופ וטפיוא רעד זיא סע סיורג

 .טעטש עסיורג יד ןיא ךיוא ןוא -- לטעטש ןדעי ןיא שינעעשעג עסיורג

 ןענַאטשעג לָאמ עלַא ןענייז ןטסיטרַא ,רעלטסניק ,רעביירש עשידיי יד

 -ַאיצָאס יד וצ טרעהעג ןבָאה ייז ןופ קינייוו םגה) לוש רעשידיי רעד וצ טנעָאנ

 לַאפנָא רעזייב ַא רעדָא הריזג עשיטימעסיטנַא ןַא ןעוו רעבָא .(ןעײטרַאּפ עשיטסיל

 -געטש ךיז ןגעלפ -- לוש יד טָארדַאב טָאה ןטנעמעלע עשידיי ערענָאיצקַאער ןופ

 ,גרעבמָאנ ,ד .ה ַא ןוא ׂשֵא םולש ַא ןופ ןעמיטשיטסעטָארּפ יד ןרעהרעד קיד

 ןוא ןָאזרעדָארב .מ ןופ ,שטיװַאר ךלמ ןוא רעגניז .י .י ,שטיװָאלַאגעס .ז ַא ןופ

 -- דנַאלסיױא ןופ ןוא ;עלרעּפ עשוהי ןוא םױבטסַאמ לאוי ןופ ,יקסווערָאמ .א

 + רָאסעפָארּפ ,יקסווָאלטישז .ח ןוא ווָאנבוד .ש ןופ ,ןעזייר .א ןוא קיווייל .ה ןופ |

 .לַאגַאש קרַאמ ןוא ץַאק ענַאמ ןופ ,שטיוװָאמַארבַא .ר ןוא שרעה

 ןעוועג לוש רעד רַאפ עזַאב-ץוש עקידנעטש יד זיא לכה-ךס ןטצעל ןיא רעבָא

 ןָאטרַאפ ןעוועג עקַאט ןענייז ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ,טפַאשרעטעברַא יד

 ףיוא ןלַאפעג ןענייז סָאװ ,תופידר יד ןגָאלשּפָא ןיא ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןרעטיב ןיא

 -ניא ערעייז ןטלַאהוצסיוא רעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג ייז זיא'ס .אפוג ייז

 וצ טיירג ןעוועג לָאמ עלַא ייז ןענייז ןגעווטסעדנופ ,עסערּפ רעייז ,סעיצוטיטס

 -פיואמוא רעייז ,ךיז ןטלַאהסיוא רַאפ לגנַארעג רעייז ןיא ןלוש עשידיי יד ןציטש

 טַאטסעטַא רערַאברעדנואוו ַא זיא לוש רעשידיי רעד וצ טפַאשיירטעג עכעלרעה

 יד ייב גנוגעװַאב-רעטעברַא םוש ןייק סָאװ --- ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ

 ,ןעמירַאב טינ טכעלנע סעּפע טימ ךיז ןעק םלועה תומוא

 טייקטיירג-ףליה ןוא טייקפייר עלַאנָאיצַאנ יד זיא ןרעדנואווַאב וצ רעמ ךָאנ

 לָאמ טפָא ןענייז ייז ,(סנָאינוי-דיירט) ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ןופ

 רעטעברַא יד ןגעלפ לַאפ ןטסעב ןיא ,עזָאלסטעברַא ןופ רקיע רעד ןענַאטשַאב

 יד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רַאפ ייס ּפעק יד ןגייב ןעמ זומ .ןעניול-רעגנוה ןגירק

 טײקיליװרעפּפָא ןוא ןייזטסואווַאב םעד רַאפ -- רעמ ךָאנ ןוא ןענייארַאפ עשידיי

 ,רעטעברַא עטושּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ
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 ןיא ןעלקיטרַא סטַאּפ ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ ןטכירַאב יד רימ ןענעייל

 רעכעלביײלגמוא ןופ דליב ַא ףיױא טגייטש סע ןוא --- גנוטייצסקלָאפ רעד

 ,טפַאשיירטעג

 ןרעײטשַאב ןלַאקָאל-ןייארַאפ רעטרעדנוה ןיא ןוא *ךָאוװ-לוש, ַא זיא טָא

 "רַאפ טָא .ןלוש יד רַאפ רעטעברַא עזָאלסטעברַא לָאמ טפָא ,עקירעגנוה ךיז

 טמוק טָא .ןענַאב עשיטָאטשרעטנוא יד ףיוא ,סַאג ןפיוא "ךעלמילב, ןעמ טפיוק

 רַאפ עטָאלז וצ ןייא ןלָאצ רעדילגטימ ענייז עלַא זַא ,טמיטשַאב ןוא ןייארַאפ ַא

 רעטוג ַא ןעװעג ןַאד זיא ךָאװ ַא סעטָאלז 40-30 ןופ טסנידרַאפ ַא) לוש רעד

 יד רעביא טמענ ןייארַאפ רעד :רעטייוו ךָאנ ייז ןעייג רעטעּפש ,(טסנידרַאפ

 רעד ןופ ןעגנוציז יד וצ ןעמוק סרעייטשרָאפ ענייז ,לוש ַא רעביא תוסּפורטוּפַא

 -- טנעווילוש יד ןלָאמסױא ןעמ ףרַאד ,ןטכיררַאפ סעּפע ןעמ ףרַאד .גנוטלַאװרַאפ

 "צעזסױרַאק סָאבעלַאב רעד ליװ רעמָאט ןוא ,ןילַא רעטעברַא יד סע ןעוט

 ןלעטשרַאפ ןוא רעטעברַא רעטרעדנוה ןפיול וצ ןעמוק --- זיוה ןייז ןופ לוש יד

 טימ ןעמַאזוצ סױרַא יז גָארט : ךעלקנעב-לוש יד ףיוא קעװַא ךיז ןצעז ,ּפערט יד

 לטעטש ןיילק ןפרָאװרַאפ טייו ַא ןיא לוש ַא הפרש ַא טנערברַאפ !זדנוא

 -לוש וליפַא ,רעוט-לוש ,רעטעברַא רעטרעדנוה סױרַא ךיז ןזָאל --- לעשטשעלק

 דנַאל ןצנַאג ןרעביא טלמַאז ןעמ ןוא "ךעלמילב, טימ ,*סעקרַאמ, טימ רעדניק

 עשידיי ןעלמַאז טָא .טיובעגפיוא קירוצ טרעװ לוש יד ןוא ןשָארג וצ ןשָארג

 עשידיי ןליּפש טָא .ןלוש עשידיי יד רַאפ טלעג ןענַארָאטסער יד ןיא סרענלעק

 רעדניק עקנַארק ןקישסױרַא ףיוא טייג טלעג סָאד ןוא רעטַאעט ןיא ןטסיטרַא

 ןפַאשעג טַאלג ןרעוו -- ָאטשינ ןענייז ןלוש ןייק ואוו טרָאד ןוא .סעינָאלָאק-לוש ןיא

 ןגעװ טכירַאב ַא ּפָא טַאּפ בקעי טיג טָא ןוא ,"ָאשיצ; רעד ןופ ןעגנוליײטּפָא

 ןרעלוגער ַא ןלָאצ סָאװ ,רעדילגטימ רעטנזיױט טימ ןעגנוליײטּפָא רעקילדנעצ

 ,טינ רעדָא בוטש ןיא ןסע גונעג ןבָאה ייז יצ סנייא ץלַא -- לוש רעד רַאפ רעייטש

 -ַאב ַא ןופ דליב ןכעלרעה םעד טָא ןעלקנוטרַאפ טינ תמאב ךיז טליוו סע

 ןופ טשרעהַאב ,עסַאמ-סקלָאפ רעטוװאורּפעגסיױא טפַאשיײרטעג ןיא ,רעטרעטסייג

 םעד ןלייצרעד וצ טכילפ רעזדנוא רעבָא זיא סע .םזילַאעדיא ןרַאברעדנואוו ַא

 רעייז טריפעג ןבָאה םירבח ענייז ןוא טַאּפ ןעגנוגנידַאב ַארַאפ סָאװ ןיא תמא

 ךיז טָאה ןרָאי עלַא זַא ,ןענָאמרעד וצ זדנוא טגניווצ תמא רעד טָא ןוא .ףמַאק

 עשידיי יד דצמ ףירגנָא ןכעלסעה ןקידרדסכ ַא רעטנוא ןענופעג ךיוא לוש יד

 * ואוו גנולמַאזרַאפ-ןייארַאפ רעדעי ףיוא ,גניטימ-לוש ןדעי ףיוא .ןטסינומָאק

 -תונברק יד ןקעװ ןוא ןטערטפיוא ןגעלפ סרעוט-לוש ערעדנַא עלַא ןוא רענליוו
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 טימ ,סעצעה עקיצומש טימ ןעוועג ייז ןענייז ,עסַאמ-סקלָאפ רעד ןופ טייקטיירג

 : ןעיירשעג ערעייז טימ ,ןגעלשעג עקיטולב טימ לָאמ טּפָא ,ןלַאדנַאקס

 !ןלוש עשידיי יד טימ רעדינ ! רעטעררַאפ ! טסישַאפ-לַאיצָאס --

 טביײרשַאב ןוא גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא לקיטרַא ןַא טַאּפ טכעלטנפערַאפ טָא

 ןוא "רעדניק ערעייז ןופ רעדילגטימ יד טקישעגסיױרַא ןבָאה ןטסינומָאק יד יו

  טליטצג טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ץרַאה ןיא ןבָאה ייז ןוא ןזיירק-טנגוי

 סָאװ ,"לוש-שטיװעלַאכימ רעשיטסישַאפ-לַאיצַאס רעד טימ רעדינפ : ןפורפיוא

 ןבָאה ,םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ,דלַאב ןוא .סַאג עלימ ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 ןענייז רעדניק יד ןוא --- לוש רעקיזָאד רעד ןופ ןביוש יד טקַאהעגסיוא עקַאט ייז

 -פיונוצ ךיז ןשיווצ ןבָאה רעטעברַא זיב ןביוש ענעכָארבעגסױא יד ייב ןסעזעג

 ןרָאװעג טלעטשעגנײרַא ןענייז סע ןוא סעטָאלז קילדנעצ רָאּפ ַא טלמַאזעג

 ,ןביוש עיינ

 -לוש רעשידיי רעד ןגעק ףמַאק ןשיטסינומָאק םעד ןופ טקנוּפכױה רעד

 טימ סענַאגילוכ עשיטסינומָאק עדנַאב ַא ןופ לַאפנָא רעד ןעוועג זיא גנוגעוװַאב

 -םעדעמ יד -- גנוגעװַאב רעד ןופ ןיורק רעד ףיוא טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער

 -עגנָא ןוא רערעל עטעדנואוורַאפ .1931 רַאורבעּפ ןט12 םעד --- עירָאטַאנַאס

 ,עקנַארק יד ןופ טייהנזעוונָא רעד ןיא ןעיירעסיש ,לבעמ ןופ גנוטכינרַאפ ,עטלעטש

 .טַאטלוזער רעד ןעוועג זיא סָאד -- רעדניק ענעקָארשרעד טיוט םוצ

 עשידיי יד עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב עקידנסיורד יד טרעדלישעג ןבָאה רימ

 ןסקַאװעג קיטייצכיילג זיא ןוא ץנעטסיסקע רַאפ לגנַארעג ריא טריפעג טָאה לוש

 "ילעטניא ,עטלושעג ,עגנוי רעטנזיוט טריאודַארג רָאי ןדעי טָאה ,טייקפייר ןיא
 יד ןופ ןעייר יד טליפעגנָא לענש ןבָאה סָאװ ,רעדניק עקיניזטסואווַאב ,עטנעג

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא סעיצַאזינַאגרָא-ףמַאק

 -רַא שינָאמרַאה רעבָא עקיברַאפנדיײשרַאפ יד זיא ןעגנוגנידַאב יד טָא ןיא

 יו רעמ ליפ ןעוועג י"ָאשיצ; רעד ןופ עּפורג"רעריפ עקידנפמעק ןוא עקידנטעב

 טרעריפ עשידיי עלָאנָאיצַאנ ןעוועג ןענייז ייז .ןזעוו-לוש ַא ןופ סרעטלַאװרַאפ יד

 ,גנוטיידַאב רעסיורג ןופ ןוא הגרדמ רעכיוה ַא ןופ

 -קעס רעד ,רעטמַאַאב-טּפיוה רעד טרָא ןבושח רָאג ַא טמענרַאפ ייז ןשיווצ

 ."רענליוו ,י רבח? --- *ָאשיצ; רעד ןופ רַאטער

 -ַאפנייא ןייז טימ ,ןעוטפיוא עלענָאיצַאזינַאגרָא ענייז טימ סיוא טסקַאװ רע

 עיינ ,רענעלּפ עיינ טימ ןעמוקוצסױרַא רדסכ טייקיאעפ רעד טימ ,טייקשירעל

 יינספיוא לָאמ סעדעי ןענעק סָאװ ,סעיצקַא-ןסַאמ ןופ ןעמרָאפ עיינ ,ןעגנוזָאל

 ,םזַאיזוטנע ןדניצנָא
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 גנוגעווַאב-לוש רעשירעפמעק רעד ןופ שארב

 טדניצ סָאװ ,םזַאיזוטנע רעכעלנעזרעּפ רעד זיא קיטכיוו רעקינייװ טינ רעבָא

 -לוש ,ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ,ןעגניטימ-לוש עקילָאצמוא ףיוא ,עקימורַא יד ןָא

 לוש רעניילק ַא ןופ ןוא רַאנימעס-רערעל רענליוו ןופ םויס ןפיוא ,םיבוט-םוי

 ןבייהנָא טגעלפ רע ןעוו ןוא םוטעמוא ןעוועג זיא טַאּפ --- עיסעלָאּפ ןיא ץעגרע

 רעקילייה ַא טגעלפ -- רערעל יד ןגעוו ,רעדניק יד ןגעוו ,לוש רעד ןגעוו ןדייר

 ןקידנערַאפ טגעלפ רע זַא ןוא ,ןדניצנָא ךיז ןגעלפ ןגיוא .םלוע ןכרוד ךרודַא רעטיצ

 -רעזייא ןַא יו ןייטש וצ טײקנסָאלשטנַא ןיא טקיניײארַאפ ןעוועג עסַאמ יד זיא --

 .לוש רעשידיי רעד םורַא רעיומ רענ

 ענעסקַאװרעד טציא -- רעדניק ,ןעגניטימ ףיוא טרעהעג םיא ןבָאה סָאװ ,יד

 זיב סע ןענָאמרעד ,םויס-לוש רעייז תעב טדערעג ייז וצ טָאה טַאּפ בקעי סָאװ ---

 .ןעגנובעלרעביא עקידנבייהרעד עכעלסעגרַאפמוא יװ גָאט ןקיטנייה םוצ

 לוש רעד ןופ טסיײג ןרַאפ ףמַאק ןיא 6

 רעד ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא טַאּפ ןעוו 1928 --- 1921 ןרָאי יד ןיא

 ןבעגוצּפָא ךיז עבַאגפיוא יד ןגעלעג ,ךיז טייטשרַאפ ,םיא ףיוא זיא ?ָאשיצ

 ןעוועג ןענייז ייז ןוא --- ןזעוו-לוש ןופ ןעמעלבָארּפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עלַא טימ

 .עקילָאצמוא

 טעטכינרַאפ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ ןוויכרַא עלַא

 סָאװ ,תועידי יד ןעלמַאזפיוא טימ ןצונַאב ךיז ןעמ זומ ,עשרַאװ ןיא ןרָאװעג

 לעיצעּפס ,"ָאשיצ; רעד ןופ סעיצַאקילבוּפ יד ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ןענייז

 -נעמַאזוצ ייב ןטכירַאב טימ ,"ןבעל ןוא לוש; לַאנרושז ןטנָאמרעד ןיוש םעד טימ

 .(* ןעגנוטייצ יד ןיא סעיינ-לוש טימ ,ןרָאפ

 ,טעברַא רעטגנערטשעגנָא רעד טָא ןופ ךעלקערב זיולב סיױרַא ןּפַאכ רימ

 ןענעק 45 זיולב .רָאי ןייא ןיא סעיצַאקילּפַא 95 .,רַאנימעס-רערעל רענליוו

 -- רַאנימעס-רערעל ןקיזָאד םעד ןופ םויס רעטשרע רעד ....ןרעוװ ןעמונעגנָא

 -רעה ַא -- רָאטקעס ןכעלטלעוו:שידיי ןופ עימעדַאקַא-סגנודליב רעטסכעה רעד

 טימ ןעגנולײטּפָא-לוש עלַאקָאל ןופ עיצַאזינַאגרָא ...גנוכיירגרעד-רוטלוק עכעל

 רעייז ...רעייטש-לוש ןקידרדסכ ַא ןלָאצ סָאװ רעדילגטימ עלעודיווידניא רעטנזיוט

 לָאמ עכעלטע ןיוש םעד ןיא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענייז ייז (*
 .ןַאדזַאק .ש .ח ןופ ךוב ןטנָאמרעד
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 עשידנעלסיוא עבושח טימ ןוא טעטש 60 ןופ ןטַאגעלעד טימ 1925 ןיא ץנערעפנָאק

 עבַאגסוא-ץרּפ .ל .י עקיטכערּפ ,ץרפ .ל ,י ןופ טיײצרָאי רעטנעצ רעד ..,,טסעג

 גנוליהטנַא רעד וצ רעדניק-לוש ןופ גוצ-ןסַאג רעקיטכעמ ןוא *ָאשיצ, רעד ןופ

 -ןרעטלע ןופ רָאפנעמַאװצ ..,םלוע תיב רעװעשרַאװ ןפיוא להוא-ץרפ ןופ

 -גירג יד ...דנַאלסיױא ןיא ןוא דנַאל ןיא ןעגנולעטשסיוא-לוש ...סעיצַאזינַאגרָא

 .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןופ גנולקיװטנַא עלופטכַארּפ ןוא גנוד

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא

 עסיורג יד רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ יד ןוא טעברַא עלענָאיצַאזינַאגרָא יד

 רעטקעריד רעד ןופ ןייגוצקעוװַא ןעגנואווצעג ךיילג ןטַאּפ ןבָאה סעיצקַא-ןסַאמ

 ןופ .סַאלק לוש םוצ ןגיוצעג רדסכ רעבָא םיא טָאה סע .טעברַא רעשירערעל

 דומיל-שידיי םעד ןעמענרעביא טייצ רעצרוק ַא ףיא רע טגעלפ טייצ וצ טייצ

 ךיז טגעלפ רע ,(* לוש רעװעשרַאװ ַא ןיא עטכישעג רעשידיי רעדָא שידיי ןופ

 עכעלטע ןיא סעיצקעל ףיוא ןציזּפָא ,לוש ַא ןיא העש רָאּפ ַא ףיוא ןּפַאכנײרַא טפָא

 טָאה רע .לקיטרַא ןַא ןיא ןביירשַאב קידעבעל סָאד רעטעּפש ןוא -- ןסַאלק

 זיא סָאװ ,"לכיב שידיי ןיימ; סַאלק ןטשרע ןרַאפ ךובנרעל ַא ןבעגעגסױרַא

 ןרַאפ ךובנרעל ַא --- ןַאדזַאק .ש .ח טימ ןעמַאזוצ ; סעגַאלפיוא ריפ ןיא ןענישרעד

 ."ךוב שידיי ןיימ, סַאלק ןטייווצ

 .ןזעוולוש ןופ טעברַא רעשיגָאגַאדעּפ רעד ןיא וויטקַא ךיז טקילײטַאב רע

 סע .ןַאדזַאק .ש .ח ןופ טריפעגנָא טרעװ *טנעמטרַאּפעד רעשיגָאגַאדעּפ, רעד

 -ָאכמיס .ר) ןרָאטקעּפסניא עשיגָאגַאדעּפ עלענָאיסעּפָארּפ עכעלטע ןַארַאפ ןענייז

 ןיא ךוזַאב ןדעי סיוא רעבָא טצונ טַאּפ .(ַא"א יקסניליג .ש ,לענַאק ,ל ,שטיוו

 ןצנערעפנָאק רערעל יד ףיוא .סרערעל יד טימ ןעגנוטַארַאב ףיוא לטעטש ַא

 .סעגַארפ עלַא טעמכ ןגעוו טנַאטוקסיד רעדָא טנערעפער סלַא ךיז רע טקילײטַאב

 -מעצעד ןטס29 ןזיב ןטס26 ןופ) ץנערעפנָאק-רערעל רעשידיי רעטייווצ רעד ףיוא

 טיירג סָאװ ,עיצקעס-ןימַאלוגער רעד ןופ טנערעפער רעד רע זיא (1926 רעב

 גנונעדרָא ןַא ןייא טלעטש סָאװ ,ןטקנוּפ 82 עצנַאג ןופ טנעמוקָאד ןקיטכיוו ַא וצ

 ,לוש רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעכעלרעניא רעד ןיא

 !ץענ-לוש יד ןטלַאהפיוא --- רעבָא זיא עבַאגפיוא עטסקיטכיוו יד

 ןיא ןרָא עטעּפש ענייז ןיא ןזיװַאב יינספיוא רֶע טָאה גנַארד ןשירערעל םעד טָא (*
 עכעלטפַאשלעזעג עשידיי ןופ דומיל םעד רָאי א ףיוא ןעמונעגרעביא טָאה רע ןעװ ,קרָאי"וינ

 ,גניר-רעטעברַא ןופ לושלטימ רעד ןיא ןעמעלבָארּפ
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 לוש רעד ןופ טסייג ןרַאּפ ןמַאק ןיא

 סָאד .ןטיציפעד יד ,טיונ יד ,תושיגנ עשיטילָאּפ יד ןבירשַאב ןבָאה רימ

 ,ןלוש עטכַאמרַאפ ןופ םרָאפ רעד ןיא זניצ ַא טמענ

 טעמכ טרעװ ןלוש לָאצ יד ! עיינ ןפַאשעג ןרעו טרָא רעייז ףיוא רעבָא

 ,ןטלַאהעגנייא

 ןטכירַאב טַאּפ ,לשמל ,ןעק ץלָאטש טימ רעבָא --- סנ ַא שממ עקַאט סע זיא

 "ָאשיצ; יד טָאה רעירפ רָאי ַא טימ ןַא ,1927"-1926 רָאײלוש ןופ ףוס םוצ

 26 ;44 טציא -- ןלוש-טנװָא 20 טַאהעג !95 -- רָאי-ייה ;ןלוש 75 טגָאמרַאפ

 קיצעביז טרעדנוה ןעמַאזוצ -- רַאנימעס-רערעל 1 ,סעיזַאנמיג 4 ,ןעמייה-רעדניק

 | ! ןטלַאטשנַא

 ! ןרָאיַארַאפ יו םידימלת רעמ 2,486 טימ -- רקיע רעד ןוא

 טַאּפ ןעו רָאי 8 יד ןופ ךשמ ןיא טנעמָאמ רעטסקידבוט-םוי עמַאס רעד

 -לוש רעטייווצ רעד ןעוועג אמתסמ זיא ןזעוו-לוש ןופ רעדור םייב ןענַאטשעג זיא

 | ,1925 ןופ געט-חסּפ יד ןיא רָאפנעמַאזוצ

 יד .לוש רעשידיי רעד רַאפ עיצַאטסעפינַאמ עכעלרעה ַא ןעוועג זיא סע

 ייוצ רַאפ ,לַאזרעטַאעט ןסיורג ַא ןיא גנונעפערעד עלופסקורדנייא-קידלַאװג

 הרכזה רעכעלרעייפ ַא טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טסעג ןוא ןטַאגעלעד טנזיוט

 ןופ קיזומ טימ ,ןלַאפעגסיױא ןַאד זיא טיײצרָאי רעטנעצ סעמעװ ,ץרּפ ,ל .י ךָאנ

 ענעצס רעד ףיוא עדַאליפעד ַא טימ ןוא ןלוש רעקָאטסילַאיב יד ןופ רעטסעקרָא

 ערעדנַא יד ןוא עשרַאװ ןופ ןלוש יד ןופ רעליש טנזיוט יירד ןופ רעטַאעט ןופ

 | .טעטש

 עיצַאטסעפינַאמ עזעידנַארג יד טָא : גנוקרעמַאב עכעלטכישעג עשיגַארט ןייא

 ,לירּפַא ןט19 םעד -- ןעמוקעגרָאפ זיא

 טעװ עטַאד עקידיירפ ױזַא ןַאד עקיזָאד יד זַא ,טנַאעג טינ ןַאד טָאה רענייק

 ןיא גנַאגפיוא-השודק ןסיורג ןופ בייהנָא ןופ עטַאד יד ןייז םורָא רָאי 18 ןיא

 1925 ןיא ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד ןופ לייט זַא ןוא ,עשרַאװ רעשידיי רעבלעז רעד

 1943 ןיא ןלעװ ,רעטַאעט-יקסנימַאק ןופ ענעצס רעד ףיוא גנַאזעג טימ טרישרַאמ

 ןופ רעפמעק יד ןשיווצ ןייז טנעה יד ןיא רעשעלפ-דניצ ןוא ןרעװלָאװער טימ

 ...דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ

 רעד טָאה ,טעברַא רעטסנרע וצ ןטָארטעגוצ זיא רָאפנעמַאזצ רעד ןעוו

 ןוא רַאטערקעס רעד טכירַאב םענײמעגלַא ןַא וצ טרָאװ ַא ןעמוקַאב רעטשרע

 ,רענליוו .י --- רָאפנעמַאזוצ ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא-טּפױה רעד

 ןגעוו ,תושיגנ ןגעוו םיטרּפ טימ ןדָאלעגנָא לופ טכירַאב ַא ןעוועג זיא סע
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עלעירעטַאמ עכעלגערטרעדמוא ןוא עכעלרעהפיואמוא ןגעוו ,ןלוש ענעסָאלשעג

 .(* סַאג רעשידיי רעד ףיוא םיאנוש יד ןגעק ףמַאק םעד ןגעוװ ,תורצ

 ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעסיורג ןופ טנעמָאמ ַא ןייז טזומעג רעבָא טָאה סע

 טנעקעג טָאה רע ןעוו רעבעגּפָא-טכירַאב םעד רַאפ עיצקַאפסיטַאס רעכעלנעזרעּפ

 לגנַארעג-סנבעל ןרעווש ןופ רָאי ריפ ךָאנ זַא ,ןטַאגעלעד יד ןדלעמ ץלָאטש טימ

 ןוא יירד טרעדנוה טימ רָאפנעמַאזוצ םוצ ןעמ טמוק ןטייקירעוװש ליפ ױזַא טימ

 !םידימלת 22,276 טימ ןלוש קיצכַא

 ; ןימ ןטייווצ ַא ןופ טקנוּפ-ךיוה ַא ךיוא זיא רָאפנעמַאזוצ-לוש רעטייווצ רעד

 ןופ טסייג םעד רַאפ לגנַארעג ןשיאיידיא ןופ קורדסיוא רעטסכעה רעד זיא סע

 .עיצַאטנעירָא רעשיאיידיא ריא רַאפ ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד

 -טרָאװ רעד רָאנ ,רַאטערקעס רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד טינ רעמ ָאד זיא טַאּפ

 יד ,דצ ןשידנוב םעד --- *ָאשיצ; רעד ןיא גנוטכיר רעטסקרַאטש רעד ןופ רעגָאז

 ."עיצקַארפ-םעדעמק ענעפורעג יױזַא

 ןשילױּפ ןופ שַא ןופ לייט ַא זיא ןליוּפ ןיא לוש עשידיי יד ןעוו ,טנייה

 ,קיטכיר טינ רעמ ןעזסיוא םיחוכיוו עסייה עקיטלָאמעד יד טָא ןענעק ,םוטנדיי

 ןיא ןבעל-שידיי עצנַאג סָאד ףיוא טנייה ךָאד טנייש ױזַא רעבָא .לַאער םיוק וליפַא

 יד טָא !טייצ רענעי ןופ ןעגנובערטש עקיטסייג ערעזדנוא עלַא ,עּפָארײא-חרזמ

 רענייש ַא ,רעקיטכיוו ַא רעבָא ןענייז לוש רעשידיי רעד ןיא ןעלגנַארעג עשיאיידיא

 ןעניפעג ןזומ ייז .עטכישעג-רוטלוק רענרעדָאמ רעזדנוא ןופ לייט רענייר ןוא

 לוש רעשידיי רעד ןגעוו ןעלטיּפַאק יד טָא ןיא גנוביײרשַאב עצרוק ַא שטָאכ

 ַא טליּפשעג ייז ןיא טָאה סָאװ ,טַאּפ בקעי ןופ גנורעדליש-סנבעל רעד ןיא ןוא

 ,לָאר עקיטכיוו

 -לוש ןטשרע ןפיוא יו ,עבלעז יד ןעוועג ןענייז ןעגנוטכיר:-טּפיוה יירד יד

 ןַאד ןיוש ןבָאה סע רעכלעוו וצ ,(ןטסידנוב) ?עיצקַארפ-םעדעמ; יד : רָאפנעמַאזוצ

 עקניל) *עיצקַארפ-וװָאכָארָאב, יד ;"עטקיניײארַאפע ענעזעוועג עלַא טעמכ טרעהעג

 שיטסילַאיצָאס ןוא שיטַארקָאמעד -- ?עקיגנעהּפָאמוא, יד ןוא ;(ןויצ-ילעוּפ

 ןכָארּפשעגסיױא ןייק טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,סרערעל ןוא סרעוט עטמיטשעג

 ,(** לוש רעד רַאפ עשיגָאלָאעדיא עשיאייטרַאּפ ןייק טינ יאדווַא ןוא עשיטסילַאיצָאס

 -- 1921 ץיצַאינַאגרָאלוש עשידיי, טכירַאב רעטקורדעג א ןענישרעד ךיוא זיא סע (*
 רעלַארטנעצ רעד זיא סע ,סעלעבַאט ,ןרעפיצ ,ןטקַאפ טימ טעװעקיּפעגנָא ,ןטייז 188 ןופ 5
 טײטשרַאפ ,זיא ךוב ןופ לייט רעקידנטײדַאב ַא ."ָאשיצ, רעד ןופ טנעמוקָאד רעכעלטכישעג
 .טַאּפ .י ןופ ןרָאװעג ןבירשעג ,ךיז

 -רַאפ ןעוועג ןענייז "דנוב , ןיא ןיײרַא טינ ןענייז סָאװ "עטקינייארַאפש ענעזעװעג יד (**
 רעניילק א ןעװעג ךָאנ זיא טײצ עצרוק א .קורק ףסוי ר"ד רעיײטשרָאפ ןייא ךרוד ןטָארט
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 לוש רעד ןופ טסייג ןרַאפ ןמַאק ןיא

 ,נ ,לבבורז ןעוועג ןענייז *עיצקַארפ-וװָאכָארָאב, רעד רַאפ רעגָאזטרָאװ יד

 ,ןַאדזַאק --- *עקיגנעהּפָאמוא; יד ןופ .ַא"א יקסווָאכַאנעמ ,מ ,ןַאגַאז .ש ,םיובסקוב

 ,במָאלָאג ,ןָאסלעדנעמ

 ,שטיװעלַאכימ .ב רעריפנָא עריא ןשיװצ טלייצעג טָאה עיצקַארפ עשידנוב יד

 .ש ,ןייטשנטכיל לארשי ,לַאטנעזָאר ַאננַא ,(יקסנישטשעל ףסוי) רענרומכ י

 ןוא .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ןַאמדלָאג לואש ,סעדָאה .ל ,ןַאמסוז .ש ,יקסניליג

 .רענליוו .י ךיוא ךיז טייטשרַאפ

 -לוש ןטשרע ןפיוא טינ ,טייהרעמ ןייק טַאהעג טינ טָאה גנוטכיר ןייא ןייק

 ןיא ,ןטייוצ ןפיוא טינ ,ןבעגעגרעביא ןיוש סע ןבָאה רימ יװ ,רָאפנעמַאזוצ

 ,ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןַאד זיא סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ-טּפיוה רעיינ רעד ןיא ,5

 רעד ןופ 4 ןוא *עטקיניײארַאפ, 1 ,ןויצ-ילעוּפ עקניל 7 ,ןטסידנוב 9 ןעוועג ןענייז

 ."עיצקַארפ רעקיגנעהּפָאמוא;

 עכעלטלעוו-שידייק : עגַארפ ןייא וצ ןריפרעד סעטַאבעד עסייה יד ןעק ןעמ

 -- ךעלטלעוו ןוא שידיי ןייז זומ לוש יד זַא ,"לוש עשיטסילַאיצָאס, רעדָא "לוש

 זיולב זיא סע .תועד-יקוליח ןייק ןעוועג טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןענייז םעד ןגעוו

 ןופ ייס ןוא "שידייק ןופ ייס םרָאפ ןוא טלַאהניא םעד ןגעוו אתגולּפ ַא ןעוועג

 עשידיי יד ױזַא יו ,ןייג לָאז רעטקַארַאכ רעשידיי רעד טייוו יו --- *ךעלטלעווש

 טרעייפעג ןלָאז םיבוט-םוי עשידיי יד ױזַא יו ,ןרעװ טריטנעזערּפ ןלָאז תורצוא

 שיאערבעה יצ םעד ןגעוו תועד-יקוליח ןעוועג ןענייז סע .לוש רעד ןיא ןרעוו

 יד .(ןגעק ןעוועג ןענייז ןטסידנוב יד) לוש ןיא דומיל רעלעיצעּפס ַא ןייז לָאז

 עיגָאלָאעדיא יד .ןביילב סע לָאז םעד ייב זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה "עקיגנעהּפָאמוא,

 ןופ ןעיידיא יד ןיירַא טמענ יז .?טייקכעלטלעוו-שידייג ןייז לָאז לוש רעד ןופ

 רעבָא .גנורעדירברַאפ-רעקלעפ ,טייהכיילג ,גנוצונסיוא וצ סַאה ,רשוי ,טייהיירפ

 ,ליצ ריא רַאפ "גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס, ןעמעננָא טינ ףרַאד לוש יד

 זיא סָאװ ,ןַאדזַאק .ש .ח ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןופ גָאלָאעדיא-טּפיױה רעד

 -לַאהעגסיוא ַאזַא ןרָאװעג ןבעל רענַאקירעמַא *ןשיאיײטרַאּפמוא, םעניא ,רעטעּפש

 : ןבירשעג ןַאד טָאה ,ןַאמ-ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס-שיטסידנוב רענעט

 רעזדנוא ןייז טינ ףרַאד ןוא טינ ןעק גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס,

 רעזדנוא ןריפרַאפ וצ לגוסמ רָאנ זיא סָאד ,.,גנוזָאל-לוש עניײמעגלַא

 רעייז יד ןופ ןרילָאזיא וצ יז ,רקיע רעד ןוא .ץעזעג ןרעסיוא לוש

 טלמוטעג ךיז טָאה רעטרעיץניװָארּפ לייט ןיא .ןענורעגסיוא לענש זיא סָאװ ,דצ רעשיטסיקלָאפ

 עטכער יד .טליטשעגנייא לענש ךיז טָאה סָאד רעבָא ,ןויצײלעוּפ עטכער יד ןעיצוצ ןגעוו

 .ןטָארטרַאפ ןעװעג טינ גנוגעװַאב-לוש רעכעלטלעוו'שידיי רעד ןיא ןענייז ןויצ-ילעוּפ
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 הוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

  ץנעגילעטניא-סקלָאפ ,רעגריבניילק ענעפורעג ױזַא ןופ ןטכיש עטיירב
 רעזדנוא ןופ סיזַאב ןכעלטפַאשלעזעג םעד טרעלעמשרַאפ סָאד .ַא"א
 טפַאשרערעל רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ריא ןופ ּפָא טּפוטש סָאד ,ןזעוו-לוש
 -רעּפרעק-לוש רעד ןופ ןעייר יד ןיא רעטימעג יד טציהעצ סָאד ,אפֹוג

 .(39 ,38 'וז ,1922 ינוייץרעמ ,272 רעמונ ,לוש עיינ יד) *אפוג טפַאש

 ךעלגעמ זיא'ס זַא ,טנקיילעג ןבָאה ,ןטסידנוב יד רקיע רעד ,דגנכש דצ רעד

 ,ץנעגילעטניא-סקלָאפ ,רעגריבניילק ןיירַא טמענ סָאװ ,?סיזַאב, רעטיירב ַאזַא

 ,ךוסי ןטסעפ ןייא רָאנ טָאה לוש יד :ערעדנַא ןענייז ןעגנוגנידַאב עלַאער יד

 ןגעווש לקיטרַא ןַא ןיא .טפַאשרעטעברַא עשידיי יד --- ךיז טלַאה יז ןכלעוו ףיוא

 ךָאנ ,(1921 רעבמעצעד ןט3 םעד ,8 רעמונ ,ןבעל ןוא לוש) "ןעגנוטכיר ייווצ

 טביירש ,"ָאשיצ, רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טעברַא ןייז ןופ בייהנָא עמַאס םייב

 | : ױזַא רענליוו ,י
 יד ףיוא רעקידנעשזדנָאלב ןוא רענעמואוושעצ רעקינייװ סָאװ ןוא;

 ריא ןבָאה טעװ לוש רעזדנוא רערעכיז ןוא רעטסעפ סָאװ ,ןגעוו-גנופַאש

 רערעכיז ןוא רעקיטפַאהדנַאטש ץלַא ,רעפמעקרָאפ ןוא רעגערט ןתמא
 | ,םויק ריא ןייז טעוו

 יד סָאװ ,תועט רעשירָאטסיה ןייק ,לַאפוצ ןייק טינ ךָאד זיא סע
 ןשידיי םעד ךרוד ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ,לוש רעזדנוא ,לוש עשידיי
 עשידיי יד ןוא .סעציילּפ ענייז ףיוא יז טגָארט רע ןוא סַאלק-רעטעברַא
 ןופ ןעיידיא עלַאסרעװינוא יד טימ אקווד ןעגנורדעגכרוד טרעוו לוש
 ,*סַאלק-רעטעברַא

 -רַאפ ןלַאעדיא עריא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ףיוא עיצַאטנעירָא יד

 רעד ןוא שידיי ןיא לוש רעד ןופ טײקטלצרָאװרַאפ עפיט יד טינ טרענעלק

 ןטייווצ םוצ ןטסידנוב יד ןופ ("ןזעט;) עיציזָאּפ-םַארגָארּפ יד ,רוטלוק רעשידיי

 ; ױזַא םעד ןגעוו טגָאז רָאפנעמַאזוצ-לוש

 רעכלעוו ןופ הביבס-ןסָאמ רעשידיי רעד טיול שידיי זיא לוש יד;

 "רעד רעד ןוא דומיל םעד רַאפ ףָאטש-סטעברַא ריא טיול ,טמַאטש יז

 עקידנטעברַא עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב-סנבעל עלַאער יד .גנואיצ
 ןטערקנָאק םעד ןדליב ןלַאעדיא עלַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ערעייז ,ןסַאמ

 "ידיי רעקידעבעל רעד טול ךעלריטַאנ זיא לוש יד .לוש רעד ןופ ךות

 רעשינַאגרָא רעד טל ןוא ריא ןיא טשרעה עכלעוו ,ךַארּפש רעש
 | ,"רוטלוק רעשידיי רעקידנפַאש רעד טימ גנודניברַאפ

 ? "גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס, ? "לוש עשיטסילַאיצָאס, ַא טסייה סָאװ רעבָא

 ,טניימעג טָאה סע .לָאמ ַא טימ ןכַאז ייווצ קיטייצכיילג טניימעג טָאה סָאד

 -ַאיצָאס רעד סָאװ ,ןּפיצנירּפ יד טיול ןרעוו טריפעג לוש יד לָאז שיגָאגַאדעּפ זַא

 טסַאלַאב ןסיורג םעד ןפרַאוװּפָארַא זומ יז ,יירפ ןייז זומ יז .טריטנעזערּפער םזיל
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 לוש רעד ןופ טסייג ןוַאפ ףמַאק ןיא

 ַא ךיז ןיא ןבָאה זומ יז .ךיז טימ טגָארט לוש עטלַא יד סָאװ ,ןילּפיצסיד ןופ

 לייוו ,גנומיטשַאבטסבלעז ןוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעשרעדניק ןופ סָאמ עסיורג

 רעיירפ ַא ןופ רעמיטשַאב-טימ ןופ לָאר רעייז וצ רעדניק יד ןטיירגוצ ףרַאד יז

 ,ךומיל ַא רָאנ טינ ןייז ףרַאד טעברַא ,לוש-סטעברַא ןַא ןייז זומ יז ,טפַאשלעזעג

 .ןדנַאטשנגעק עלַא ןיא דָאטעמ-ןרעל ַא רָאנ

 יד עיגָאלָאדָאטעמ-ןרעל רעייז ןיא ןעמונעגניירַא ןבָאה רערעל עגנוי יד

 ןגָאגַאדעּפ עשיטסילַאיצָאס-לַאקידַאר יד ןופ ןוואורּפ עלַאטנעמירעּפסקע עטסיירד

 גנוטלַאװרַאפטסבלעז ,טסייג ןעיירפ ןופ ןיז ןיא .עקירעמַא ןוא עּפָארײא-ברעמ ןיא

 טנעקעג טסיירד ךיז לוש עכעלטלעוו-שידיי יד טָאה עיגָאלָאדָאטעמ-טעברַא ןוא

 ןטרָאד ,טינ רעמ .טלעוו רעד ןופ ןלוש ענעטירשעגרָאפ עטסעב יד טימ ןכיילגרַאפ

 ןטלַאטשנַא-ןרעל עלַאטנעמירעּפסקע ענלצנייא ןעוועג לייט ןטסערג ןיא סע ןענייז

 !ץענ-לוש רעצנַאג ַא ןיא טלדנַאהעג ךיז סע טָאה ָאד ןוא --

 זַא ,ןעוועג זיא *לוש עשיטסילַאיצָאס; גנוזָאל רעד ןופ ןיימ רעטייווצ רעד

 .םידומיל יד ןופ טסייג םעד ךרודַא טגנירד עיגָאלָאעדיא עשיטסילַאיצָאס יד

 זיא לוש יד : רקיצ רעד ןוא ,לַאירעטַאמ"ןרעל ןופ ביילקסיוא ןיא יז טריּפש ןעמ

 ,רעדניק יד ןטיירגוצ ףרַאד לוש עשידיי יד .ןבעל םוצ דניק ןופ גנוטיירגוצ ַא ךָאד

 ַא רַאפ ןפמעק סָאװ ,תוחוכ יד ןופ לייט ַא יװ ןטכַארטַאב ךיז ןלָאז ייז זַא

 ,טלעוו רעשיטסילַאיצָאס

 -ליוו ,י טָאה ,רָאפנעמַאזוצ ןופ גנונעפערעד רעד וצ ,1925 לירּפַא ןט19 םעד

 דצ ןשידנוב ןופ גנולעטש יד טרילומרָאפ גנוטייצקלָאפ רעד ןיא קידנביירש רענ

 | : רעטרעוו עשיטעטַאּפ ,עסייה עכלעזַא ןיא

 -ָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ענייז ,רערעל םעד ןופ גנומענַאב-טלעוו יד,
 טקנוט רע ןכלעוו ןיא ,ךייט רעקילַאװק רעד זיא סָאד -- ןלַאעדיא עלַאנ

 שדוקה חור רעד ןייז טינ ןעק *ֵא ףלַא ץמק; .לוש ןיא טעברַא ןייז ּפָא
 ַא ןבָאה ןומ לוש יד .לוש רעד ןיא הדבוע רעשירעיצרעד רעד ןופ
 .המשנ עקידעבעל

 יד ףמַאק טימ טנַאּפש סע ןכלעוו ףיוא ,געוו ןקידנרָאד םעד ףיוא
 ןָא ,לוש עיינ יד ךיוא טנַאּפש ,טייהשטנעמ עקידנביולג ןוא עקידנּפָאה
 ,םלוג רעטיוט ַא ןרעוו יז טעװ -- ןבעל ןתמא ןסיורג םעד ןופ טייז ַא
 ןכלעוו טימ ,ןוגינ םעד ןופ קלח ַא .עקטסוּפ ַא ןייז יז טעװ ,טולב ןָא

 ןופ קלח ַא -- טייהשטנעמ רעיינ ַא טימ טלעוו עיינ ַא ךיז טפַאש סע
 ,לוש עיינ יד ןליּפשסיױא ףרַאד ןוגינ םעד

 רעד ךיוא זיא סַאלק-רעטעברַא ןשידיי ןצנַאג ןופ לזמ רעד . .;
 זיא סע .סרערעל ערעזדנוא ןופ לזמ רעד ןוא לוש רעזדנוא ןופ לזמ
 ,"ןקיטכיל ןוא ןכיוה םוצ גייטשפיוא רעסיורג ןייא ,ףמַאק רעסיורג ןייא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןכעלרעניא םעד ןופ קורדסיוא ןַא רָאנ טינ ןענייז תורוש עקימַאלפ יד טָא

 רעד ןופ סנ םוצ *לסילש; רעקיטכיר רעד ןענייז ייז ,רעביירש רעייז ןופ רעייפ

 ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ ןוא רעטעברַא עשידיי רעטנזיוט .לוש רעכעלטלעוו-שידיי

 עכלעזַא סרעוט-לוש ערעדנַא ןופ ןוא טַאּפ בקעי ןופ קידנרעה ןוא קידנענעייל

 טעברַא-לוש ענדומשז יד זַא ,טליפעג ,דייר עקידנרעטסײגַאב ,עקידנסיירטימ

 ,ןקיטיײװ:ץרַאה עקידרדסכ ,םיטרּפ עכעלגעטיגָאט עָארג רעטנזיוט עריא טימ

 טימ ייז ןענייז רעבירעד ןוא -- ףמַאק רעייז ןופ לייט רעלַארגעטניא ןַא זיא

 ,לוש רעד םורַא ןענַאטשעג טפַאשיירטעג ןוא גנורעטסיײגַאב

 ַא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא ןעגנַאגעגנָא זיא חוכיוו רענעבייהרעד ןוא רעקיציה ַא

 -לַארענעג; יד ןופ רענייא ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא רענליוו .י .גָאט ןצנַאג

 "סיוא ןבָאה סָאװ ,סעיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ןופ סרעביירש ןוא *ןטנַאטַאבעד

 = ןטַאגעלעד טייהרעמ רעסיורג רעד ןופ ןעגנוגייצרעביא יד טקירדעג

 ַא ןיא ןעמ טָאה ,גנוגעװַאב-לוש רעד ןופ טייקינייא יד ןריטנעמעצ וצ ידכ

 זיא סע ,לשמל .עיגָאלָאנימרעט עשיטסילַאיצָאס יד ןטימעגסיוא רעטרע לייט

 | : ןרָאװעג טגָאזעג

 סָאװ עלַא ןייז ןענעק עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ רעדילגטימ;,
 רעד ןופ טייקכעלטלעוו ,ךַארּפש-טכיררעטנוא סלַא שידיי ןענעקרענָא
 ,"עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ ןסולשַאב יד רעטנוא ךיז ןפרַאװ ןוא לוש

 טוװאורּפעג ןבעל ןוא לוש ןיא לקיטרַא ןַא ןיא טָאה ןַאדזַאק ,ש .ח ןעוו רעבָא

 -ַאיצָאס רעד ןופ טרעקעגּפָא ךיז טָאה רָאפנעמַאזוצ-לוש רעד זַא ,ןשטײטניײרַא

 -שיפיצעּפס יד ןכָארטשעגרעטנוא םעד טָאטשנָא ןוא עיצַאטנעירָא רעשיטסיל

 ,טייהרעמ עסיורג יד קידנטערטרַאפ ,רענליוו .י םיא טָאה ,ןטנעמעלע עשידיי

 | : טרעפטנעעג

 ןגעוו ,ץנערעפנָאק רעד ףיוא !סעּפע' םענעפורעג ױזַא םעד ןגעווא =
 --- !טייקכעלשידיי רעשיפיצעּפס רעד

 רעד טימ 'סעּפע' ןקיזָאד םעד ןפרָאװרַאפ טָאה ץנערעפנָאק יד
 לוש יד זיא שידיי .טייקכעלשידיי רעטמעטַאב רעדנוזַאב ַא ןופ שינעכוז
 ,הביבס ריא ןיא ,ךַארּפש ריא ןיא ,םרָאפ ןוא ךות ריא ןיא

 םייב גונעג ןוא קיטפַאהדנַאטש גונעג ןעוועג זיא ץנערעפנָאק יד
 יד טימ ,סעּפע' ןקיזָאד טימ ןעמונרַאפ טינ ךיז טָאה יז זַא ,ןעניז
 רַאפ עימק עלעיצעפס ןייק טפרַאדעג טינ טָאה יז .ןרעטיצ עקיזָאד

 טנעצַארּפ 21 עץּפַאנק זיולב טַאהעג ןטַאגעלעד 262 ןופ ןבָאה "עקיגנעהּפָאמוא, יד (*
 -- ליפ ױזַא לָאמ יײװצ יװ רעמ טַאהעג טָאה "עיצקַארפ-םעדעמ, יד זיולב ,(ןטַאגעלעד .54)
 ,(טנעצַארּפ 42) ןטַאגעלעד 1
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 לוש רעד ןופ טסייג ןרַאפ ףמַאק ןיא

 ןָא ןעמוקסיוא לוש רעזדנוא ןיוש טעװ ,לוש רעד ןופ טייקשידיי רעד
 ,"הווצמ בילוצ ןשוק וצ ףיוא הזוזמ רעלעיצעּפס ַא

 : רעטייוו טביירש רע
 "רעטעברַא םעד טנכייצעגנָא טָאה 1921 ןופ רָאפנעמַאזוצ-לוש רעד;

 רעקידעבעל רעד זיא סָאד .לוש רעזנוא ןופ רעגערט םעד סלַא סַאלק

 עקיטרַאפ ןייק ןענופעג טינ טָאה סַאלק-רעטעברַא רעשידיי רעד ,טקַאפ

 ךרוד יז רע טגנירד .ןעיוב יז ןביוהנָא טזומעג ,רעדייל ,טָאה רע ,לוש

 "ייועניא רעד ןופ וויטקעּפסרעּפ עקידרעטייוו יד זיא .טסייג ןייז טימ

 רעקיטנייה רעד ןופ הניכש עשירעיצרעד יד ,טעברַא-לוש רעטסקינ
 .רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ,לוש רעיינ רעד וצ לוש-ןסַאלק

 דש ןטיור ַא טלָאמעג ,טלּפירקרַאפ ,טיירדעצ סע ןעמ טָאה דצה ןמ

 טימ סַאג יד ןקָארשעג ,לוש רעזדנוא ןופ לעווש ןפיוא רענרעה טימ

 לָאמוצ ערעדנַא ןענייז ןעייר ענעגייא יד ןיא .ילוש רעשיטסילַאיצָאס/

 .יירשעג-ןסַאג ןשלַאפ ןקיזָאד םעד ןופ ןרָאװעג טלמוטרַאפ ךיוא

 ,טרָא ןקירעהעג ןפיוא קירוצ ךַאז יד טלעטשעג טָאה ץנערעפנָאק יד

 רעד ןופ ןוויטקעּפסרעּפ עקידרעטייוו יד טנכייצרַאפ לָאמ ַא ךָאנ טָאה יז

 זיא לוש רעזדנוא ןופ רעגערט רעד .טעברַא-לוש רעטסקינייװעניא

 לוש רעד ןופ טסייג רעד --- קלָאפ עקידנטעברַא עשידיי סָאד רעטייוו
 ."טמיטשַאב םעד ךרוד ןיוש טרעוו

 ןעגנַאגוצ עדייב ןופ זעטניס םעד ןָא טַאּפ טנכייצ רעטעּפש רָאי יירד טימ

 (14-61 יוז ,1928 ,רעבָאטקָא-רעבמעטּפעס) טייצ רעזנוא לַאנרושז ןשידנוב ןיא

 | : רע טביירש

 "לוש עטשרע ערעזדנוא ןיא ןיײרַא רימ ןענייז טנעה עקידייל טימ,

 רימ ןבָאה ץרַאה זיולב .עקירעגנוה רַאפ ןכיק ,עזָאלמיײה רַאפ ןעמייה

 יו ןעגנוזעג רעדניק יד טימ רעמ ןבָאה רימ .טכַארבעגנײרַא ןטרָאד

 -ַאמַארג טנרעלעג יו ,ךעלהשעמ טלייצרעד רעמ ןבָאה רימ ,טנרעלעג

 ןרענָאיּפ ,בױהנָא ןַא ןופ גנושַאררעביא ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא סע ,קיט
 ןעמָאנ ןייז טינ ןסייוו ןוא טנעָאנ רעד ןיא דנַאל ןליפ סָאװ

 ןייק טשינ וליפַא רֶעבָא .שידיי ףיוא לוש ַא :ןעוועג יז זיא רקיע ןיא

 עכעליירפ ןוא עמערָא ןַא ןעוועג זיא סע .לוש טניימ סָאװ סָאד טשינ ,לוש
 ןעוועג זיא סע .ןטנעמירעּפסקע טימ ,גנונעפָאה טימ ,רעדניק טימ בוטש

 .ןעיוב ןופ למוט ַא ,רעדורעג ַא ,שער ַא
 ?ןעגנוגנידַאב עקיטציא יד ייב לוש רעזדנוא ןייז ןָאק סָאװ .,,

 יד ןופ גנואיצרעד יד רעכלעוו ןיא לוש עכעלטלעוו עטוג ַא ןייז זומ יז
 -רַא םעד ןופ ןלַאעדיא יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעניפעג ךיז לָאז רעדניק
 ,םזילַאיצָאס ןטימ ,קלָאפ ןקידנטעב

 ןיא סָאד .ךעלטלעוו זיא יז ,עיגילער ןופ יירפ זיא לוש רעזדנוא
 רעד ףיוא שטנעמ ַא ןייז רעטעּפש לָאז דניק סָאד זַא ,גונעג טשינ ךָאנ
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 ןישּפָא רעייז ןפרַאד םזילַאיצָאס ןופ ןלַאעדיא עלַאסרעווינוא יד ,טלעוו

 ,לוש רעזדנוא ןיא ןעניפעג

 .ןריזירַאגלואװ טינ ןעמ ףרַאד סָאד

 טשינ טסייה סע .לוש רעד ןיא םזילַאיצָאס ןכַאמ טשינ טסייה סע

 טסייה סע .םי ןשיטסילַאטיּפַאק ןיא לזניא ןשיטסילַאיצָאס ַא ןכַאמ

 רָאג טסייה סע ,ךורע ןחלוש ײטרַאּפ רעדניק יד טימ ןענרעל טשינ

 טיהשטנעמ רעד רַאפ גנוטער ערעדנַא ןייק ָאטשינ ;שרעדנַא סעּפע

 רעד ןופ תודוסי-טנורג יד ןיא ןוא ,טעברַא ןופ טלעוו רעד ןיא רעסיוא

 רעזדנוא ןרעוו ןדנובעגנָא ףרַאד טעברַא ןופ טלעו רעקידנעייגפיוא

 ."גנואיצרעד

 יד .געוו רעכעלגעמ קיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןזיװַאב טָאה טייצ יד
 "ניק עשיטסילַאיצָאס עקיטכערּפ יד וצ טריפעג טָאה גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס

 ןוא "דנוב; ןופ (ףיקס) *דנַאברַאפ-רעדניק רעשיטסילַאיצָאס; סעיצַאזינַאגרָא-רעד

 לָאר רעייז ןגעוו .ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ןופ (רָאבגנוי) ?ןטסיוװָאכָארָאב עגנוי,

 ,ןרעװ ןבירשעג רעדנוזַאב טעװ "ףיקס/ ןופ רעציזרָאפ סלַא לָאר סטַאּפ ןגעוו ןוא

 -עברַא יד טימ ןעמַאזוצ ןייג יו ,געוו רעדנַא ןייק זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס

 רעכעלטלעוו שידיי רעד רַאפ זיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ ערעייז ןוא רעט

 ,טפָאהעג ןבָאה *עקיגנעהּפָאמוא; יד ןכלעוו ףיוא ,סַאלקלטימ רעד .ָאטינ לוש

 טָאה ןַאדזַאק ,ש .ח יװ .ןסילשנָא טלָאװעג טינ גנוגעװַאב-לוש רעד וצ ךיז טָאה

 יד ןיא רעליש יד ןוא ןרעטלע יד ןענייז ,ךוב ןייז ןיא ןזיוועגנָא רעטעּפש ןיײלַא

 עניילק יד ןיא וליפַא .רעטעברַא ןעוועג טנעצָארּפ 85 ןיא טעטש ערעסערג

 ,טנעצָארּפ 70 רעביא -- ךעלטעטש

 : טביירש רע ןוא

 עשיטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ ןטנעילק יד ןעוועג ןענייז סָאד

 -סילַאיצָאס טַאהעג קפס םוש ילב ןבָאה רעדניק ערעייז ....ןעײטרַאּפ
 טנעקעג טינ טָאה ץלַא סָאד טָא ןוא ...ןעגנוריסערעטניארַאפ עשיט
 ךיז ןבָאה עטצעל יד .רערעל יד ףיוא ןוא לוש רעד ףיוא ןקריוו טינ

 וצ טגנַאלַאב ןבָאה רעדניק יד ...ןרעטלע יד טימ ןדנובעג טליפעג

 -טימ ןעוועג ןענייז רערעל יד ,סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצָאס ערעייז
 טינ טנעקעג לוש יד טָאה --- ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רעדילג
 7? ץלַא סָאד ןעלגיּפשּפָא

 ןעמָאנ ןטימ ןפורנָא ןלוש-יָאשיצ' יד טשינ ןעמ ןעק רשפא,..,
 רעסיורג ַא ןעוװעג זיא יז זַא ,זיא רעכיז רעבָא ,לוש עשיטסילַאיצָאס
 ףיוא זיא ָאד ,דניק ןשידיי ןופ גנואיצרעד רעלַאיצָאס ןופ טַאטשרַאװ
 טַאהעג טָאה רעכלעוו ,רוד-טנגוי רעיינ ַא ןרָאװעג טדימשעג תמא ןַא
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 לוש רעד ןופ טסייג ןרַאֿפ ףמַאק ןיא

 ןוא רעיוב ריא ,קלָאפ ןשידיי ןופ טפנוקוצ יד ןייז וצ עיסימ יד
 | | ."רעמערופ

 יד ןופ סרעײטשרָאפ-טּפױה ייווצ יד זַא ,ןעוועג ,טסואווַאב יו ,זיא ףוס רעד

 ןבעגעגפיוא רָאנ טינ ןבָאה ,ןָאסלעדנעמ .ש ןוא ןַאדזַאק .ש .ח ,*עקיגנעהּפָאמוא;

 רעד ןופ רעייטשרָאפ סלַא ,טַאּפ .י ןכלעוו ףיוא ךרד םעד וצ טּפַאשרענגעק רעייז

 -ַאגרָא יד טריפעג טָאה ,"ָאשיצ, רעד ןופ רַאטערקעס סלַא ןוא עיצקַארפ-םעדעמ

 "עיצקַארפ-םעדעמ; םעד ןיא ןטָארטעגנײרַא 1929 ןיא ןילַא ןענייז רָאנ --- עיצַאזינ

 | ."דנוב, ןיא ןוא

 עיצקַאדער רעד ןיא טעברַא רעיינ ןייז וצ קעװַא רָאי ןבלעז ןיא זיא טַאּפ

 טָאה רע .טגיזעג טָאה דצ ןייז זַא ,ןייזטסואװַאב ןטימ גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ

 יד ןריפ ןפלָאהעג טָאה רע ןכלעוו ךרוד געוו רעד זַא ,טייקרעכיז עלופ יד טַאהעג

 קיטייצכײלג ןוא רעטסרעװש ריא ךרוד עיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי עלַארטנעצ

 ,רעקיטכיר רעד ןעוועג זיא הפוקת רעטסכעלרעה

 1920 ןיא עקירעמַא ןייק תוחילש-יַאשיצ, עטשרע יד 7

 טינ ךעלריטַאנ טָאה גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא טעברַא רעד וצ ןייגרעביא סָאד

 .לוש רעשידיי רעד רַאפ טעברַא סטַאּפ ןסירעגרעביא

 רעדנַא ןייק ,עטלפייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא ןלוש יד ןופ עגַאל עלעיצנַאניפ יד

 ןופ רעריפ ןטימ ןעמַאזוצ טַאּפ זיא .ןעוועג טינ זיא עקירעמַא יו ףליה ןופ רוקמ

 -עמַא ןייק ןרָאװעג טקישעגסױרַא ,1929 ףוס- ,םיובסקוב .ג ןויצ-ילעוּפ עקניל יד

 .עינַאּפמַאק-טלעג ַא ףיוא עקיר

 סעשטיװעלַאכימ .ב ךָאנ) ?ָאשיצ, רעד ןופ רעציזרָאפ רעקיטלָאמעד רעד

 :תורוש עכלעזַא טימ ןטַאּפ טײלגַאבסױרַא טָאה יקסנישטשעל ףסוי (טיוט
 רעשידיי רעד ןיא עיצקַארפ עטסערג יד ,גנוטכיר-םעדעמ יד,

 רבח םעד ךרוד עיצַאגעלעד רעד ןיא ןטָארטרַאפ זיא ,עיצַאזינַאגרָא-לוש
 קיטייצביילג ןוא ,טסידנוב רעיירט ַא ,ןַאמ"ייטרַאּפ רעיירט ַא .טַאּפ .י
 עטסעב ןוא עטשרע יד ןופ רענייא ,רעוט-לוש עטסיירט יד ןופ רענייא
 ,ןינב-לוש רעזדנוא ןופ רעיוב

 עכעלטלעוו-שידיי יד ןלעטשוצרָאפ ךיז ךעלגעמ טשינרָאג זיא סע

 רערעל .ןכַאז ערעדנוזַאב ייווצ יװ ,טַאּפ רבח םעד ןָא גנוגעווַאב-לוש
 ,טסילַאנרושז רערעלוּפָאּפ ןוא רענדער רעדנצנעלג ַא ,רעוט-לוש ןוא
 "ַאלּפ ַא טימ ןוא ןטייקיאעפ עלענָאיצַאזינַאגרָא עסיורג טימ שטנעמ ַא

 -עג ןטייקיאעפ ןוא תוחוכ ענייז עלַא רע טָאה ,טנעמַארעּפמעט ןקימ
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 רָאי 15 רעכעה .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ טסניד ןיא טלעטש
 ןביולג טימ ,ןבעגעגרעביא ןוא יירט ,טנָארפ םעד טָא ףיוא טייטש רע יו
 + (1929 רעבמעצעד ןט22 םעד ,גנוטייצסקלָאפ עיינ) ."תובהלתה טימ ןוא

 יגעוו ןפיוא ,1929 רעבמעצעד ןט24 םעד ןרָאפעגסױרַא זיא עיצַאגעלעד יד

 .א ,ןינַאכ .1 ,קעדַאלװ .ב ןופ עמַארגעלעט ַא ןעמוקַאב ייז ןבָאה ,זירַאּפ ןיא

 טייצ יד טינ זיא טציא זַא ,ןעמוק טינ ןלָאז ייז זַא ,קרָאי-וינ ןופ ,קַאװטיל

 .עיצקַא-טלעג ןייק רַאפ
 ,טגלָאפעג טינ ןבָאה ייז

 יװ ןזיװעגסױרַא ךיילג ךיז טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא ןענייז ייז זַא

 ןשימָאנָאקע ןרעטיב ןופ טייצ ַא ןעוועג זיא'ס .ןעוועג זיא עינַאּפמַאק יד רעווש

 ןקיירטש ערעוש ןיא טלקיװרַאפ ןעוועג ןענייז רעטעברַא עשידיי יד .סיזירק

 קיטילָאּפ-גנוטלַאּפש יד ןגָאלשּפָא טימ ןעמונרַאפ ןעוועג זיא גניר-רעטעברַא רעד

 ,ןטסינומָאק יד ןופ

 "עג (ןטַאּפ רקיע רעד) עיצַאגעלעד רעד זיא םזַאיזוטנע רעייז טימ רעבָא

 ןופ עיצַארעּפָאָאק יד ןרָאװעג ןענואוועג זיא סע .תועינמ יד ןכערבכרודַא ןעגנול

 "רעטעברַא ןופ טעטימָאק-גנודליב רעד ."סַאג רעשיטסישידייא רעצנַאג רעד

 "כעט יד ןעמונעגרעביא טָאה שארב רעטבילעג ּפיליפ רָאטקעריד ןייז טימ גניר

 | .עיצקַא רעד רעביא החגשה עשינ

 -טּפיױה יד ,ןטַאגעלעד ייווצ יד ןָאט טפרַאדעג ןיוש ןבָאה עקירעביא סָאד

 .רענדעריןסַאמ ןכעלמיטסקלָאפ םעד ,ןטַאּפ בקעי ףיוא ןגעלעג ָאד זיא טסַאל

 עלַא ןסירעגטימ ןבָאה ץנערעפנָאק רעטשרע רעד ףיוא רעטרעוו עקימַאלפ ענייז

 לענש ךיז טָאה טנַאלַאט-רענדער ןייז ןגעוו העידי יד ןוא לָאז ןיא ןטַאגעלעד

 ,טָאטש ןרעביא טײרּפשרַאפ

 ןייג ןופ ,טלעג ןעלמַאז ןופ טעברַא ענדומשז יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טציא

 ,טפַאשנַאמסדנַאל וצ טפַאשנַאמסדנַאל ןופ ,שטנערב וצ שטנערב ןופ

 עדעי טנעקעג קידנצנעלג ױזַא טָאה רע סָאװ ,סָאד ןפלָאהעגסױרַא טָאה ןטַאּפ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עקילָאמַא ןוא עקיטציא ריא ,ןלױּפ ןיא לטעטש ןוא טָאטש

 רעטרעדנוה ןופ ןעגנוקיטפעהַאב ערַאברעדנואוו ןעוועג ןענייז ןטירטפיוא ענייז

 -ףושיכ רעטלַא רעד טבעלעגפיוא ךיוא טָאה סע .םייה רעטלַא רעייז טימ ןשטנעמ

 יד ייב ןביולג ןשיטסילַאיצָאס ןקיליײה ןופ ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ טסייג

 טָאה עדער ןייז ךָאנ ןעוו ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןרענָאיצולָאװער עקילָאמַא עלַא

 רעגניי ָאד ןענייז רימע :טגָאזעג שטנערב רעקסניּפ ןופ רעציזרָאפ רעד םיא

 .אמזוג ןייק ןעװעג טינ סע זיא -- "ןרָאװעג
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 1930 ןיא עקירעמַא ןייק תוחילש-ַאשיצ עטשרע יד

 םיא טָאה -- ןצרַאה ןיא ןרָאװעג ןקַאבעגנייא ױזַא זדנוא טייז ריא --

 שטנערב רענליוו םוצ ןעמוקעג זיא רע ןעוו .שטנערב רעקסניּפ רעד טקנַאדעג

 -עּפש רָאי 25 טימ .רַאנימעס-רערעל ןופ םויס ןגעוו טלייצרעד ייז רע טָאה ,7

 ענעי ןבירשַאב ױזַא שטנערב ןבלעז ןופ לַאנרושז לבוי ןיא רע טָאה רעט

 { גנולמַאזרַאפ

 ףור ןפיוא עטלמַאזרַאפ יד ןופ רעמינּפ יד טנייה יו קנעדעג ךיא;
 יװ ךָאנ קנעדעג ךיא .גנולמַאזרַאפ רענעי ףיוא ,שטנערב רענליוו ןופ
 רעשידיי רַאפ ןזיװעגסױרַא ןבָאה רענליוו יד סָאװ ,ףורּפָא םעד טנייה
 ."עגליוו ןיא םינינב-רוטלוק עשידיי יד רַאפ ,ןליוּפ ןיא רוטלוק

 -סילַאיב ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ןטַאּפ ןרעה ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט

 זיא קידנריר .םייה רעד ןופ טנעקעג עלַא םיא ןבָאה ייז ,88 שטנערב רעקָאט

 לבייל ןעוועג רָאג זיא רעציזרָאפ רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה'ס ןעוו ,ןעוועג

 עקסָאנ רעטָאפ סטַאּפ ןופ ףליהעג ַא ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ ,ןעהָאק (סיאול)

 .רעכעלב םעד

 ןופ ןרָאפעגמורַא ,טעברַאעג רעווש עיצַאגעלעד יד טָאה טייצ םישדח סקעז

 ןַא ןעועג זיא גלָאפרעד רעד .קיפיסַאּפ ןזיב קיטנַאלטַא ןופ ,טָאטש וצ טָאטש

 יו ,ןרָאװעג טלמַאזעג זיא עמוס ערעסערג ליפ ַא --- רעסיורג טעטרַאוװרעדמוא

 .ןצנערעפנָאק-"ָאשיצ; עקידרעירפ עלַא תעב

 טַאהעג ייברעד טָאה טסנידרַאפ ןטסערג םעד זַא ,טנעקרענָא ןבָאה עלַא

 "ךעניײּפמַאק, סלַא גנולושסיוא עקידנצנעלג ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאד .טַאּפ בקעי

 ןרָאי עקידרעטעּפש יד רַאפ

 -נַאניפ ןופ ןלוש-"ָאשיצ; יד טעװעטַארעגּפָא רָאנ טינ ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 ַא יו ךוניח ןשידיי םענרעדָאמ ןלעטשקעװַא רעייז ךרוד .ךורבנעמַאזוצ ןלעיצ

 יד ןקיטסעפרַאפ וצ ןפלָאהעג קרַאטש ייז ןבָאה ,עבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ עכיוה

 ןיא גנוגעװַאב רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ ןוא לוש רעשידיי רעד ןופ עיציזָאּפ

 ,אפוג עקירעמַא

 רעשידייק רעד ןופ לַאנרושז רעד ,ךָאוו יד טָאה ןעמוקעגנָא ןענייז ייז ןעוו

 םעד ךָאנ) טייצ רענעי ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,*טפַאשלעזעג-רוטלוק

 יד ךָאנ ןטסינומָאק יד ןופ טלסײרטעגּפָא ךיז ןבָאה רעביירש עשידיי ליפ יװ

 : (1920 רַאונַאי ןט10 םעד) ןבירשעג ױזַא ,(עניטסעלַאּפ ןיא ןעמָארגָאּפ

 זדנוא --- םיובסקוב ןוא טַאּפ םירבח יד ןופ סָאד ןטרַאװרעד רימ;

 רעשידיי רַאפ ףמַאק ןשיטילָאּפ ןיא עיצקעל ַא ןבעג וצ רענַאקירעמַא

 ןשידיי ַא ןופ גנוטיידַאב רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ רעד ןיא ,גנואיצרעד
 ! םירבח ,סע טלייצרעד ....עיצקעל ַאזַא ןיא ךיז ןקיטיונ רימ .ןזעוו-לוש
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -פייר רעשיטילָאּפ-לַאנָאיצַאנ רענעי ןופ לייט ַא רעהַא רעביא טצנַאלפ

 'ָאשיצ' יד ןטלַאהפיוא ןוא ןעיובפיוא ןפלָאהעג ךייא טָאה סָאװ ,טייק

 .זדנוא ךיוא ןפלָאהעג ןבָאה טעװ ריא ןוא

 סָאװ ןוא ָאד טכוז ריא סָאװ עציטש עלעירעטַאמ יד ךייא טמוק סע

 ףיוא ענייא זיא רוטלוק עשידיי יד רעבָא .ןגירק אמתסמ יז טעװ ריא
 רעסיורג רעד ייב ןייזטסואווַאב ןלערוטלוק-שידיי ןיא ןוא םי ןטייז עדייב
 םיריבג יד ריא טייז ָאד .ךייא ןופ רעמערָא רימ ןענייז עסַאמ-סקלָאפ
 -נוה ןופ ןשָארג 25 עמערָא יד ןענייז ָאד ,םינצבק יד -- רימ ןוא --
 ןבָאה .סרַאלָאד ערעזדנוא יװ טרעוו רעמ רעטעברַא רעװעשרַאװ ןקירעג
 ךיוא ןלייטנייא זדנוא טלָאז ריא זַא ,ןעגנַאלרַאפ וצ טכער סָאד רימ
 | ,תורישע רעייא ןופ לסיב ַא

 טָאה ןעמוקעג רעהַא זיא סָאװ ,ןלוש-יָאשיצ ,, יד ןופ עיצַאגעלעד יד
 ."עקירעמַא רַאפ --- ענייא ןוא ןליוּפ רַאפ ענייא : סעבַאגפיוא ייווצ יד

 .עבַאגפיוא עטייווצ יד ךיוא טליפרעד תומלשב טָאה טַאּפ

 ןופ סרעוט יד טימ טפַאשרבח ןייז טלעטשעגנייא ךיז טָאה טייצ רענעי ןופ

 ןוא טײקמערַאװ ןופ גנואיצַאב ַא -- סרעביירש עשידיי יד טימ ,גניר-רעטעברַא

 .ץרא-ךרד

 גנואיצרעד ןוא רוטלוק ןיא ןבעגעגרעביא טַאּפ טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ

 | : עיצַאגעלעד רעד וצ עדער-סגנונעגעזעג סנינַאכ .נ (1950 ,יַאמ)

 טינ טָאה ריא .ןעמוק טינ טלָאז ריא זַא ,ןבירשעג ךייא ןבָאה רימ;
 ךייא ןבָאה רימ .ןָאטעג טוג ריא טָאה ,ןעמוקעג ָאי טייז ןוא טגלָאפעג
 ,ערעווש ַא זיא עגַאל יד ,ןבָאה טינ גלָאפרעד ןייק טעװ ריא זַא ,טגָאזעג
 "עג טינ זדנוא טָאה ריא .טייצ רעדנַא ןַא ףיוא ןיעּפמַאק םעד ּפָא טגייל
 ,לָאמ ַא ךָאנ ןעמוק ןפרַאד טעװ ריא .ןָאטעג טוג טָאה ריא ןוא ,טרעה
 עגַאל יד זַא ,ןביירש רעדיוו ךייא ןלעװ רימ ביוא .,ןלוש יד רַאפ אמתסמ
 ןוא -- עזייר רעייא ּפָא טגייל ,רעווש זיא טלעג ןעלמַאז ,טכעלש זיא
 רעדיוו ריא טעװ ,ןעמוק טעװ ןוא ןגלָאפ טינ רעדיוו זדנוא טעװ ריא

 ."טוג ןָאט

 ךיילג זיא סע .ילוי בייהנָא עשרַאװ ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא עיצַאגעלעד יד

 ןבָאה ןטסידנוב יד .גניטימ-טכירַאב רעסיורג ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא ייז רַאפ

 גלָאפרעד ןרַאפ טַאּפ בקעי ןופ ןטסנידרַאפ עקיטכיוו רָאג יד טצַאשעגּפָא לעיצעּפס

 רָאג ַא) טעקנַאב ַא ןרָאװעג טנדרָאעגנייא םיא רַאפ זיא סע .עיצקַא רעד ןופ

 יה ךרוד ןרָאװעג טסירגַאב זיא רע ןכלעוו ףיוא ,(! עשרַאװ ןיא ךַאז ענעטלעז

 רעבלעז רעד .יקסדורגָאװַאנ לאונמע ,שטיװַאר ךלמ ,יקסנישטשעל .י ,ךילרע

 עכיירגלָאפרעד ַא;) גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא טסירגַאב םיא טָאה יקסנישטשעל ;י

 : (1920 ילוי ןט11 םעד ,"תוחילש
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 1930 ןיא עקירעמַא ןייק תוחילש-ָאשיצ עטשרע יז

 סיוועג ?םישדח סקעז יד טלעפעג ָאד זדנוא טַאּפ רבח טָאה יצ;
 ,רעטרע ענעי ןיא ןוא געט ענעי ןיא לעיצעּפס ! לעפעג קרַאטש ןוא
 .םישדח סקעז יד ןופ ךשמב ףמַאק-לַאװ ַא ןיא ןענַאטשעג זיא ןעמ ואוו
 תמאב זיא --- טַאּפ 'ח ןסייה ןופ ליײטנָא ןסייה םעד ןָא טכַאלשילַאװ ַא

 .ןדָאש רערַאבליפ ַא
 רע : םישדח סקעז יד רַאפ ךָאנ ןזיװַאב טַאּפ 'ח רעבָא טָאה סנייא

 רעכלעװַא ןיא רענייז ךוזַאב רעדעיַא .עקירעמַא !ןעמונעגנייא' טָאה
 ,ןושל רענַאקירעמַא ףיוא ,ןעוועג זיא ,שטנערב ַא ,עיצַאזינַאגרָא ,טָאטש
 שינעטנעק עפיט ןייז סוילּפ טפַארק-רענדער ןייז .גלָאפרעד רעסיורג ַא

 רעדנואו שממ לָאמנייא טינ ןבָאה --- גנוגעווַאב-לוש רעזדנוא ןופ
 ."ןזיװַאב

 ,עקירעמַא רעיירפ ןוא רעסיורג רעד ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ שממ זיא טַאּפ

 גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא ןַאד טָאה רע .ןטסַארטנָאק עריא ןופ ,טייקנייש רעד ןופ

 ןטלַאהעגפיוא רדסכ ןָא ןַאד ןופ טָאה רע .ןעלקיטרַא-עזייר 23 טכעלטנפערַאפ
 -רַאפ טגעלפ רע .עקירעמַא ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא וצ סערעטניא ןפיט ןייז

 ,טנעניטנָאק רענַאקירעמַא-ןופצ ןפיוא ןשינעעשעג ןגעוו ןעלקיטרַא ןכעלטנפע

 ,טייקפרַאש רעקידלַאװג ןייז ןיא ןכָארבעגסיױא זיא סיזירק רעד ןעוו --- לעיצעּפס

 ןעוו ,סרעטצנעפ יד ןופ ןעגנירּפש ןביוהעגנָא ןבָאה ןרענָאילימ עקיטכענ יד ןעוו

 ןענופעג ןוא -- טיורב ןרעדָאּפ ןָאטגנישַאװ ןייק ןעמוקעג ןענייז ןרענָאיגעל יד

 ,ןליוק-ןטקיב

 רֶע לָאז ןבעל ןייז ןופ לטירד ןטצעל םעד זַא ,טמיטשַאב טָאה לרוג רעד

 .עקירעמַא -- דנַאל ןקיזָאד ןיא ןעיוב ןוא ןפַאש ,ןטעברַא ןפרַאד
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 "דנוּב;

 "דךנוב, ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא 8

 "ליטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עשידיי עטקינייארַאפע יד זיא 1921 רעמוז ןיא
 יד ןטלַאהסיױא טנעקעג טינ טָאה יז ,ןלַאפעגרעדנַאנופ ךיז (?עטקינייארַאפ;)

 ,ןטסינומָאק יד וצ קעװַא זיא עּפורג ןייא .ןעגנונַאּפש עשיטילָאּפ עכעלרעניא

 -רוטלוק טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןוא ןעײטרַאּפ יד ץוחמ ןבילבעג ןענייז ענלצנייא

 ןטלַאהעגנָא טָאה -- קורק ףסוי -- רענייא .(ברַאפרעבליז .מ :לשמל) טעברַא

 .עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא

 ,ש ,טַאּפ .י ,("רענרומכ,) יקסנישטשעל ףסוי יװ רעוט יד ןופ טייהרעמ יד

 ןבָאה ַא"א גרעבדלָאג רסיא ,(שטיוװָאקילעז) ןַאמטוג לרעב ,יקסניליג .ש ,ןַאמסוז
 | ,"דנובש ןיא ץַאלּפ רעייז ןענופעג

 לענש רעוט יד טָא ןבָאה ןטייקיאעפ ןוא ןעזנָא ןכעלנעזרעּפ רעייז טימ |
 עכעלטע ןופ ךשמב ,ײטרַאּפ רעיינ רעייז ןיא רעצעלּפ ענעעזעגנָא רָאג ןעמונרַאפ
 רעדנַא ןַא ןופ ןעמוק ייז זַא ,ןמיס רעדעי ןדנואוושרַאפ ןצנַאג ןיא זיא םישדח
 טייקנדנובעגוצ עקידלַאװג ַא ןזיװעגסױרַא ךיילג ןבָאה טייז רעייז ןופ ייז .הנחמ
 ."דנובא םוצ טפַאשיירטעג ןוא

 רעקניל רעד ןופ רעגָאזטרָאװ רעד ןרָאװעג ףכית יקסנישטשעל ףסוי זיא ױזַא
 רעד ןיא רעייטשרָאפ ריא ,"דנוב; ןופ טייהרעמ יד ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ,עיצקַארפ
 טָאה ,"ןטקינײארַאפע ןקיטכענ םעד ,ןטַאּפ ןוא .גנוטייצ-גָאט רעד ןופ עיצקַאדער

 ןופ טעברַא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד טימ ןריפוצנָא ןבעגעגרעביא "דנובק רעד

 ,עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד

 טכַארטַאב טָאה רע .ןלױּפ ןיא "דנוב; ןיא קיטעט ןעוועג טַאּפ זיא רָאי ןצכַא

 רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןיא עטסשירעפעש ןוא עטסנעש יד רַאפ ןרָאי עקיזָאד יד
 ,טייקיטעט

 יד ,ןשינעעשעג יד ,טייצ יד שיגָאלָאנָארכ ןרעדליש טינ ָאד ןענעק רימ
 יד ןוא אפוג "דנוב, ןיא ןטיירטש עכעלרעניא יד ,ןעגנולקיװטנַא עשיטילָאּפ

 | ,רָאי וצ רָאי ןופ ןטַאּפ ןופ ןטייקיטעט
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 יידנוב,,; ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא

 ןופ עטכישעג רעד וצ רענעייל ןטריסערעטניארַאפ םעד ןקישּפָא ןזומ רימ

 ,טלמַאזעגפיונוצ ןענייז ןטקַאפ ןוא ןשינעעשעג עלַא עקיזָאד יד ואוו ,"דנוב;

 סלַא זַא ,גנורעלקרעד רענײמעגלַא רעד טימ ןענעגונַאב ךיז ןוא -- טרדסעג

 ויטקַא רעייז טַאּפ ךיז טָאה רעביירש ןוא רעוט ,י"דנובק ןופ ק"צ ןופ דילגטימ

 ןקיגָאװ ןייז קידנכַאמ ,ןטייקיטעט ןוא ןשינעעשעג עלַא יד טָא ןיא טקילײטַאב

 הנחמ רעשידנוב רעד ןופ גנוגנערטשנָא-ףמַאק רעוװיטקעלָאק רעד ןיא גָארטיײב

 ,גנוריפנָא ריא ןוא

 -מוא יד ןיא לָאר סטַאּפ ףיוא רעטיירב ןלעטשּפָא טינ ךיוא ךיז ןלעוו רימ

 ןטלַאהעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה סָאװ ,ןטיירטש עשיאיידיא עכעלרעניא עכעלדנע

 ,ןליױּפ ןיא *דנוב, םעד טלייטעצ ןוא טנַאּפשעג

 ןיא םישדח עטשרע ענייז ןופ ,טקעּפסַא ןייא זיולב ןבײהסיורַא ןלעװ רימ

 ,עקיטכיוו סרעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא לָאר ןייז ואוו ,"דנוב;

 ןקניל םערטסקע םוצ ןענַאטשעגוצ רע זיא ,"דנוב; ןיא ןיירַא זיא טַאּפ ןעוו

 סלַא .םזינומָאק ןשיסור ןפיוא טריטנעירָא ןטסקרַאטשמַא ךיז טָאה סָאװ ,לגילפ

 רָאפנעמַאזוצ-ייטרַאּפ ןכרוד רע זיא סרעגָאזטרָאװ עטסקיטכיוו ענייז ןופ רענייא

 ,ק"צ ןיא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ןעגנורעדָאפפיוא יד ףיוא ,הטיש רענעי ןופ טייהרעמ יד רעבָא טָאה דלַאב

 טריפעגכרודַא ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא ןרעטנימָאק ןופ

 םעד -- עיצַאזינַאגרָא ענעגייא ןַא טעדליבעג ןוא ןסירעגּפָא ךיז ,גנוטלַאּפש ַא

 -ַארט לָאמ טפָא ,ערעווש ןוא ןפמַאק ערעטיב ןפורעגסױרַא טָאה סָאד ,"דנובמָאק;

 .םירבח עטנעָאנ ױזַא ךָאנ ןטכענ יד ןשיוצ ,ןעיירעסייר עשיג

 רע טָאה ,טרָא ןייז .גנוטלַאּפש יד טָא ןכַאמוצטימ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טַאּפ

 ןשידיי םענרעדָאמ םעד ןיא ,ןסָאמ עקידנטעברַא עשידיי יד טימ זיא ,ןסָאלשַאב

 .לגנַארעג-רוטלוק

 דנַאל ןרעביא ןרָאפוצמורַא ףיוא ןבילקעגסיוא ײטרַאּפ יד טָאה םיא אקווד

 ןוא ליּפשייב ןייז ןָאטכָאנ ןלָאז םירבח עטמיטשעג-קניל יד טָא זַא ,ןקריװַאב ןוא

 טַאּפ בקעי ןופ לקיטרַא רעטשרע עמַאס רעד .ןעייר עשידנוב יד ןיא ןביילברַאפ

 "גנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ןַא ףיואק טסייה גנוטייצסקלָאפ רעשידנוב רעד ןיא

 -סיד עסייה ַא ןפוא ןקידנריר ַא ףיוא טבײרשַאב ןוא (1922 רַאונַאי ןט27 םעד)

 -טייהרעדנימ יד ןעוו ,.לטעטש ןיילק ַא ןיא גנולמַאזרַאפ רעשידנוב ַא ףיוא עיסוק

 ןכַאמטימ טינ ןטסידנוב עטלַא יד ןופ רענייא ןעק ,רעמיצ םעד טזָאלרַאפ עפורג

 : םירבח יד וצ ךיז רע טעדנעוו ריט רעד ייב קידנעייטש ןיוש ,ךורב םעד טָא
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ? ןביילב ָאד ךיא ןעק --

 ,טביילברַאּפ רע ןוא

 ,1922 ,ילוי ןט22 םעד .ּפָא דלַאב רעבָא ךיז ןליק ןעגנומיטש "עקנילע ענייז

 ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעוו *עילּפמ ןטימ עטכישעג ידע לקיטרַא ןַא רע טקורד

 רעבירַא טייג רע .ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןָא סולשנָא ןייז ןוא "דנובמָאק;

 רענייא זיא ןוא "רעסנייא; ענעפורעג ױזַא יד ,עיצקַארפ "רעטכער, רעמ רעד וצ

 טעברַא ןייז ןופ טייצ עצנַאג יד "דנוב, ןופ ק"צ ןיא סרעייטשרָאפ עריא ןופ

 ,ןלױּפ ןיא

 ןייז ןופ גנולעטש יד ,סעיסוקסיד-יײטרַאּפ ףיוא ,רע טקידייטרַאפ יאדוװַא

 "ייארַאפ, יד ןוא ײטרַאּפ-*.ס.ס; רעד ייב רעירפ יוװ טקנוּפ -- רעבָא .גנוטכיר

 ,םיחוכיוו עשיטקַאט ןוא עשיטערָאעט עכעלדנעמוא יד ןיא ,ָאד טינ זיא -- ?עטקינ

 ,טימעג ןוא ץרַאה ןייז ןגעלעג

 ?ןטַאּפ ןבעגעג "דנוב; רעד טָאה סָאװ

 ?"דנוב; םעד ןבעגעג טַאּפ טָאה סָאװ

 שיטביירש ַא ייב טכַארברַאפ טַאּפ טָאה ןבעל ןייז ןופ לייט ןסיורג רָאג ַא
 ןופ ןוא ןלױּפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעד ןופ רַאטערקעס סלַא --
 רעד ןיא שיט ןשיטסילַאנרושז םייב ,עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי
 ,םייה רעד ןיא ךיז ייב שיט ןשירעביירש םעד ייב ,גנוטייצסקלָאּפ

 .שטנעמ-שיטביירש ַא ןעוועג טינ זיא רע רעבָא

 ןופ טּפעשעג טפַארק עשירעביירש ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןייז טָאה רע
 -יפיטנעדיא רעכעלנעזרעּפ ןוא גנודניברַאפ רעמיטניא ןופ ,טקַאטנָאק ןקידרדסכ
 -ןסַאמ ,רעוט-ןסָאמ ַא ןעוועג לכ-םדוק זיא רע .עסַאמ רעטיירב רעד טימ עיצַאק
 טימ עסַאמ יד ןבייהוצפיוא טנַאלַאט ןסיורג םעד טימ -- רעביירש-ןסַאמ ,רענדער

 ןוא טפַאשיירטעג רעשיטסילַאעדיא וצ ,גנורעטסיײגַאב וצ טפירש ןוא טרָאװ ןייז

 ,םישעמ עקידשפנ-תריסמ

 לָאז רע עכלעו ,ןעמוק ןענעק לָאז רע רעכלעוו וצ ,עסַאמ עסיורג יד טָא
 טריריּפסניא ןרעוו רעהפיוא ןָא ןיײלַא לָאז רע רעכלעוו ןופ ןוא ןריריּפסניא ןענעק
 ,"דנוב, ןיא ןענופעג רע טָאה --

 ןייק ןוא .רעקיטנַאמָאר ַא ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג טימעג ןייז ןיא זיא טַאּפ
 עשיטנַאמָאר עכעלרעה ַאזַא טַאהעג טינ טָאה גנוגעווַאב עשידיי ענרעדָאמ םוש
 ןעוועג זיא טַאּפ סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סע ."דנובא רעד יװ טײהנעגנַאגרַאפ
 ערענָאיצולָאװער-שיטנַאמָאר עקיזָאד יד טקיביײארַאפ רעטעּפש טָאה סָאװ ,רעד
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 יידנוב,, ןופ ןעייר עטשרעדָאפ יד ןיא

 ףיואג ;"ןטסידנובק :רעכיב יירד עצנַאג ןיא "דנובק ןלַאגעלמוא ןופ הפוקת

 ,(31 לטיּפַאק רעטייוו טעז) *ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא; ; "םשה שודיק

 ןגעוו רָאיזַאטנַאפ ַא ,"רעקיטנַאמָאר רעשיטקַארּפ; ַא ןעוועג זיא טַאּפ רעבָא

 ןופ ןעוועג טינ זיא טײקשירענָאיצולָאװער ןייז .םישעמ עלַאער ןוא עטערקנָאק

 ןיא רעבָא עקידנעעזסיוא-ןיילק טשרמולכמ ,עכעלרעהפיואמוא ןופ רָאנ ,עזַארפ

 ןַא ןיא טכַארבעגסױרַא ןפוא ןקיטכערּפ ַא ףיוא סָאד טָאה רע ,ןטַאט עסיורג ךות

 +(1927 יַאמ 1 ,עשרַאװ ,רעקעוו טנגוי) טנגוי רעשידנוב רעד רַאפ לקיטרַא

 ןייז וצ יו ,טַאטנדלעה ַא ןָאטוצּפָא לָאמ ןייא רעגנירג זיא סע;
 ַא ןיא לָאמ ןייא ןייג וצ רעגנירג זיא סע .געט עטושּפ עלַא קיטעט
 ךיז ייב געט עטושּפ עלַא ןגָארט יז יװ ,ןָאפ רעד רעטנוא גָאט-רעייפ
 ,ןצרַאה ןיא

 רעדָא רעדלעפ ןייק ןרעקַא טינ ןעמ ןעק ןצילב ןופ טכיל רעטנוא
 וצ ידכ ,ןייש רעייז טפָא ןענייז ןצילב םגה ,לּפענק ַא ןעייננייא וליפַא
 .גָאט עלַא ןופ ןוז .ןוז עטושּפ ,עכַאפנייא ןבָאה ןעמ זומ רעדלעפ ןרעקַא

 םיא ןטיירג סָאװ ,יד ןעיירפ וצ ךיז טכער ןבָאה בוט-םוי טימ
 ."ךָאװ רעד ןופ געט עטושּפ עלַא ןיא וצ ךעלרע

 םעד ,טסילַאיצָאס ןשידיי םעד ןטַאּפ ןופ *ןימאמ ינא, רעתמא רעד זיא סָאד

 רעד עכלעוו ףיוא ,סעיציזָאּפ עלַא ףיוא -- רעוט ןכעלטפַאשלעזעג םעד ,טסידנוב

 .טלעטשעגקעווַא םיא ןבָאה עיגרענע ןייז ןוא ןטנַאלַאט ענייז ,לרוג

 "טיײקשירענָאיצולָאװער עשיטקַארּפ; ַאזַא ,*טײקשיטנַאמָאר עשיטקַארּפ, ַאזַא

 קהבומ ןמיס רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא טעברַא-לוש רעד ןיא טשרעהעג טָאה

 --- לַאגעלמוא ןעוועג טינ רעמ עקַאט זיא ײטרַאּפ יד ,תמא ,ןלױּפ ןיא "דנוב; ןופ

 ,גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ַא ןעוועג ןענייז תושיגנ ,ןטסערַא ,תופידר רעבָא
 ןלַאפַאב לָאמ טפָא ןענייז ייז) סעיצַארטסנָאמעד ,ןטירטסױרַא-ןסַאמ עסיורג יד ןוא

 ןגעלפ סע ןוא סעדנַאב עשיטימעסיטנַא עשיליוּפ ןוא יײצילָאּפ ךרוד ןרָאװעג

 יו ,ןערב ןקיליה רעקינייו טינ טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג ןענייז (תונברק ןלַאפ

 םעד טָא ןוא -- סעיצַארטסנָאמעד ןוא סעקדָאכס עלַאגעלמוא עקילָאמַא יד

 ןדנוצעגנָא םיא טימ ןַאד ןוא ךיז ןיא ןעמונעגפיוא טַאּפ טָאה ןערב ןקיליײה

 | .רעטנזיוט

 -ענָאיצולָאװער יד .רָאטקַאפ רעטייווצ ַא ןעוועג זיא קיטכיוו רעקינייו טינ

 טינ טײטשַאב ,טביילגעג ףיט טַאּפ טָאה ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טייקשיר

 קידנרידיצעד .םַארגָארּפ רעשימָאנָאקע רעדָא רעשיטילָאּפ רעלַאקידַאד ַא ןיא רָאנ

 רעד ןופ ןוא דיחי ןופ המשנ רעד ןיא סױרַא טפור יז סָאװ ,עיצולָאװער יד זיא

 ןטרַאװ טינ ףרַאד עיצולָאװער עלערוטלוק ,עשיטע ,עשילַארָאמ יד טָא .עסַאמ
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 רעשיטסילַאיצָאס רַאפ ףמַאק רעד .סַאלק-רעטעברַא ןופ גיז ןשיטילָאּפ ןכָאנ זיב

 -עגנָא ןעק ןוא ףרַאד "שטנעמ םעיינ, ןופ גנוטלַאטשעג רעד רַאפ ,גנואיצרעד

 ! טציא ןיוש ןרעוו ןביוה

 וצ ךיז ןטייקכעלגעמ יד ןגָארקעג "דנוב, ןכרוד ןוא "דנוב; ןיא טָאה טַאּפ

 "לוש ןיא -- רוד ןגנוי ןופ תומשנ יד רַאפ המחלמ רעד טָא ןיא ןקילײטַאב

 רעביא ןוא עשרַאװ ןיא ןעגנוזעלרָאפ עקילָאצמוא ףיוא ,טנגוי רעד ןשיווצ ,ןזעוו

 רַאפ עיצַאזינַאגרָא רעלעיצעּפס ַא ןופ רעציזרָאפ סלַא --- ףוסל ןוא ץניוװָארּפ רעד

 ַא רעטייוו ןעמדיוו רימ ןעמעוו ,"ףיקס, םעד -- גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס

 | | ,לטיּפַאק ןלעיצעּפס

 ןבעגעג םיא טָאה סָאװ ,"דנוב, םעד ןעוועג רַאבקנַאד קידנעטש זיא טַאּפ

 ,טייקכעלגעמ יד טָא

 -לעזעג ןיא לײטנָא ןייז ןגעוו ןוא טסילַאנרושז ןשידנוב םעד ןטַאּפ ןגעוו

 עקידרעטייוו יד ןיא ןביירש רימ ןלעוו סַאג רעשידיי רעד ףיוא ףמַאק ןכעלטפַאש

 רעד ,טַאּפ :טיבעג ןייא ףיוא רָאנ ןלעטשּפָא ךָאנ ךיז רימ ןליוו ָאד .ךעלטיּפַאק

 | ,רענדער רעשידנוב

 סרענדער עטוג ליפ טגָאמרַאפ טָאה ,ןעײטרַאּפ עשידיי עלַא יוװ ,"דנובק רעד

 עגנַאל ַא ןקורד ךעלנייוועג טגעלפ גנוטייצסקלָאפ עקידקיטיירפ ַא .ןרָאטקעל ןוא

 ,סעיצקעל ןטלַאה ךָאװ יד ןלעװ סָאװ ,"ןטנערעפערק רעקילדנעצ ןופ המישר

  .ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדיישרַאפ ןיא ןעגניטימ ףיוא ןטערטפיוא

 ןטיירב םייב ."דנוב; ןופ סרענדער עטסעב עמַאס יד ןשיוצ ןעוועג זיא טַאּפ

 עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא ,םלוע

 | ,רענדער
 עטנַאקַאב יד ןופ עטלייצעג זיולב סָאװ ,הלעמ ַא טגָאמרַאפ רע טָאה וצרעד

 .טגָאמרַאפ יז ןבָאה *דנוב, ןופ רענדער

 עשירַארעטיל ןוא -רוטלוק ףיוא רָאטקעל רעקיסַאלקטשרע ןַא ןעוועג זיא רע
 רַאפ ענובירט-רענדער ןייא תוחּפה-לכל ןביײרשַאב רעטעּפש ןלעװ רימ) סעמעט
 םעד ןבעג טנעקעג טָאה רע .(טיובעגפיוא ךיז רַאפ טָאה רע עכלעוו ,קעווצ םעד
 זַא ,ךוב ַא סרעביירש ַא ןופ גנוצַאשּפָא עשירַארעטיל-שיטירק ,ענייפ ַא םלוע
 ןלָאז ךוב ןופ ןדלעה יד רָאנ ,טלַאהניא םעד ןענעק רָאנ טינ לָאז רערעהוצ רעד

 ,ןעמעלבָארּפ ערעייז ןוא ןרעטקַארַאכ ,ןטלַאטשעג ערעייז טימ םיא רַאפ ןבעלפיוא
 טכיל ןיא ןטכַארטַאב רעביירש םעד רעדָא ךוב סָאד לָאמ עלַא טגעלפ רע רעבָא
 ןשירַארעטיל םעד ןסַאּפנײרַא טגעלפ רע ,ןּפיצנירּפ ערַאטינַאמוה ,ןעיידיא ןופ
 ַא ,עכעלשטנעמ-ןײמעגלַא ןַא ,גנואיושנָא-טלעװ ַא ןופ ןעמַאר יד ןיא וטפיוא
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 יידנוב;} ןופ ןעייר עטשירעדָאפ יד ןיא

 םעד ןבייהרעד טגעלפ סָאד ןוא ,עשידיי רעדָא עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער

 ןסיורג ןרַאפ גנובעלרעביא רעקידנרעטסײגַאב ןוא רעפיט ַא וצ טַארעפער-רוטלוק

 ,סרערעהוצ עטנעגילעטניא םלוע

 עלעוטקַא ףיוא רענדער-ןסַאמ סלַא טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג

 טימ טצנַאלגעג טָאה רע ואוו ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןוא עשיטילָאּפ

 .עריטַאס רעפרַאש טימ ןוא סָאטַאּפ

 -שינָאל ,עקידנצנעלג ןטלַאה טנעקעג ןבָאה "דנוב; ןופ רעריפנַא-טּפױה יד

 טינ ייז ןבָאה דייר ערעייז טימ םלוע םעד ןדניצנָא רעבָא -- ןטַארעפער עטיובעג

 -רַאפ ְךעבָא .סרענדער עכעלמיטסקלָאפ "ןטסילַאיצעּפס; ךיוא ןעוועג .טנעקעג

 ןדעי ןיא ןענעכייצסיוא ךיז ןוא םענייא ןיא ןטנַאלַאט-רענדער עלַא יד ןקיניײא

 ,(* עטלייצעג זיולב ןעוועג ןענייז עכלעזַא --- רנַאשז"רענדער

 ןטכָאלפעגכרודַא ,ךעלשידיי ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג ןדייר סטַאּפ זיא ךָאנ וצרעד

 יד ןופ גָאז ַא ,הדגא עשידיי ַא ,קוסּפ ַא ,לשמ ַא ,לטרעוו ַא ,ץיוו ןשידיי ַא טימ

 טייהרעמ יד -- לָאמַא ןופ םיכירדמ עקיטסייג עשידיי ףיוא ךיז ןפוררַאפ ַא ,לייזח

 ןענייז ןוא ןסיוו ןשידיי םעד טָא טגָאמרַאפ טינ ןבָאה *דנוב; ןופ סרעריפ יד ןופ

 ,ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןיא ןטכָאלפעגניירַא ױזַא ןעוועג טינ

 .טַאהעג ביל ױזַא עסַאמ יד םיא טָאה רעבירעד

 ,ןלַאז עטקַאּפעג ןיא ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ עסיורג ףיוא ןבעלפיוא טגעלפ רע

 םינּפ לא םינּפ ןייטש סָאד זיולב ,ןובירט-סקלָאפ רעתמא רעד ןעוועג רע זיא ןַאד

 ןייז ךיז טגעלפ ןַאד ןוא --- ןרעטסײגַאב ןײלַא םיא טגעלפ םלוע ןסיורג ַא טימ

 ,ןעגניטימ ףיוא .םלוע םוצ ןסיגרעביא ,דייר עקימַאלפ ענייז ךרוד ,גנורעטסײגַאב

 "צעל רעד ןטערטסױרַא ךעלנייוועג טַאּפ טגעלפ ןעגנוזעלרָאפ עוויטקעלַאק ףיוא

 ןפַאשַאב וצ ןזייווַאב טגעלפ ,ןייז טינ לָאז רע ץרוק יו ,טרָאװ-סולש ןייז ןוא ,רעט

 ,גנורעטסײגַאב רַאפ ןזוילש עלַא ןענעפע טגעלפ ,רעפסָאמטַא-ספמַאק עטילגעגנָא ןַא

 טַאּפ לָאז סעינַאּפמַאק-לַאװ תעב זַא ,עיצידַארט ַא ןעוועג זיא ױזַא טקנוּפ

 ןפיוא "עדעריסולש; יד ןטלַאה ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד וצ ןרָאפּפָארַא

 ייב ייס םזַאיזוטנע םעד ןדניצנָא -- ןלַאװ יד רַאפ גָאט ַא גניטימ ןסיורג ןטצעל

 רַאפ ,יןטסיטפנוקוצ , עכעלטנגוי ןוא ןטסידנוב עיירטעג יד ייב ייס ,םלוע םעד

 עתמא ןַא רָאנ ,ןעמיטש ןבענּפָא ןופ גָאט ַא זיולב טינ ןעוועג זיא סָאד ןעמעוו

 | ,"טכַאלש-לַאוװ;
 יד ןיא "ןעגניטימ-ףיוה; יד ןעוועג ןענייז גנולמַאזרַאפ טרָאס רעדנוזַאב ַא

 יד ןיא רעטעּפש ,שטיװעלַאכימ .ב ןענעכערוצ לשמל ןעמ ןעק עירָאגעטַאק רעד טָא וצ (*
 .ןָאסלדנעמ .ש -- י"דנובא ןיא ןײרַא זיא רע ןעװ ,גירק ןרַאפ ןרָאי עטצעל
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 : רערעדנַא ןַא רָאג ןעוועג ןַאד זיא םלוע רעד ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןסַאג

 ןיא ךָאנ ןענייז סָאװ ןעיורפ .רעטעשטומעגסיוא ןַא ,רעמערָא ןַא ,רעטושּפ ַא

 לכ-םדוק ףרַאד ןעמ .גנולמַאזרַאפ רעשיטילָאּפ ַא ףיוא ןעוועג טינ ןבעל רעייז

 ? טַאּפ יוװ ,טוג ױזַא ךָאנ סע ןעק רעוו ןוא ,טימעג רעייז וצ ,ןליפעג ערעייז וצ ןדייר

 "גניטימ-סולש; רעקיזיר ַאזַא ןורכז ןיא טצירקעגנייא ןבילברַאפ רימ זיא סע

 ַא -- ןילבול ןיא סַאג עקסוװָאטרַאבול ףיוא ףיוה ַא ןיא עינַאּפמַאק-לַאוו ַא ןופ

 רשפא ןַארַאפ ןענייז ףיוה ןטקַאּפעג ןפיוא .גירק-טלעוו ןטייווצ םעד רַאפ רָאי רָאּפ

 עטעשטומעגסיוא ,דרעב טימ ןדיי עמורפ ,עטלַא ,טלַא ןוא גנוי : ןדיי טנזיוט יירד

 ,טנגוי ,רעטעברַא ,טנעה יד ףיוא רעדניק טימ סעמַאמ עטרעטַאמרַאפ ,סעבָאב

 וליפַא זיא גרַאװניילק ,תוחּפשמ טימ טגיײלַאב ףיוה ןיא סרעטצנעפ עלַא .רעדניק

 ,ךַאד ןפיוא ןכָארקעגפױרַא

 םיא ףיוא ןכירק ערעדנַא יד ךָאנ רענייא .שיט ַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ןכש ַא

 עמַאס יד ןוא ןרָאהשריה ר"ד ,םיובנסינ -- סרעוט עשידנוב עלַאקָאל יד ףיױרַא

 ,ָאריּפַאש ַאלעב עטרבח יד ,עטסטבילַאב

 רעטצעל רעד .ןײגקעװַא םייב טלַאה תבש רעד .טנוװָא רעד וצ טלַאפ סע

 ,ןטנעמסידָאלּפַא ןיא ךיז טגיוועצ םלוע רעקיזיר רעד .טַאּפ בקעי ןפורעגפיוא טרעוו

 ןרעביא ךיז טגָארטעצ עמיטש עקיטכעמ סטַאּפ .ביל םיא טָאה ,םיא ןעק עסַאמ יד

 "עג טינ ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה סרעכליה ןוא ןענָאפָארקימ ןייק ןופ) ףיוה

 ןוא -- ?עניימ רעטסעוװש ,עניימ רעדירבפ :זיא גנודנעוו עטבילַאב ןייז ,(טסואוו

 ,עמיטש ןייז ןיא גנַאלק ןעמערַאװ ןקיטרַאנגיײא ןַא טימ ,סױרַא סע טגָאז רע ןעוו

 ןיא רע זיא עגר ַא ןיא ,ףיוה ןרעביא טייקידהחּפשמ ןופ עילַאװכ ַא ךיז טסיגעצ

 ,טיײקמערָא רעשידיי רעד ןגעוו טדער טַאּפ .םלוע ןטימ טקַאטנָאקיץרַאה ןפיט

 -- ךיק רעקידייל רעד ייב עמַאמ רעקידנדייל רעד ןגעוו ,ןזָאלסטעברַא ןשידיי ןגעוו

 עשידיי ןופ עילָאד יד טביײרשַאב רע .המשנ רעד ןיא םענייא ןדעי סע טפערט

 זיא רע !רעטכָאט ןיימ ,ןוז ןיימ ןגעוו טדער רע :סייוו רענייא רעדעי .רעדניק

 םיפיקת עשיסקָאדָאטרָא ןוא עשיטסינויצ יד ןגעו טדער רע ןעוו ףרַאש קידיינש

 -טכַאמ עשיליוּפ יד יבגל טייקשירעכירק רעייז טבײרשַאב רע ןעוו .?סרעכַאמ, ןוא

 ,לקע ןשוריפב ַא רענייא רעדעי טליפרעד -- סרעבָאה

 רעמינּפ יד ןוא ,עגַאל עשיטילָאּפ ערעװש ענײמעגלַא יד טרעדליש רע

 רעשיטימעסיטנַא רעד ןגעוו רע טדער טָא רעבָא ,ןקלָאװ ַא טימ ךיז ןעיצרַאפ

 ןטסיופ ןוא טימעג ןיא ןרָאצ ַא ףיוא טייג סע ןוא גנוריגער רעד ןופ קיטילָאּפ

 ! ןזָאל טינ ךיז ןלעוו רימ ! ןעגנילעג טינ יז טעװ סע : ךיז ןלייב

 ןרעסעב ַא ןופ עיזיו יד ףיוא טייג סע .עדער ןייז ןופ ףוס םוצ טמוק רע
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 יידנוב, ןופ ןעייר עטשרעדָאּפ יד ןיא

 טייהכיילג ,טייהיירפ ןופ טלעוו ַא ,טלעוו רערעסעב ַא ןיא ןביולג רעד ,ןגרָאמ

 ןענייז טייהכיילג ,טייהיירפ לייו !רשוי רקיע רעד עקַאט ןוא -- רשוי ןוא

 ! רענייא רעדעי טליפ סָאד ,טייטשרַאפ סָאד --- רעבָא רשוי ,ןפירגַאב עטקַארטסבַא

 עצנַאג ןיוש זיא סָאװ ,םלוע ןקיזיר םוצ ךיז טעדנעוו טַאּפ ,דרָאקַא-סולש רעד

 טדימשעגוצ זיא רענייא רעדעי רעבָא -- סיפ יד ףיוא גניטימ ןופ העש ייווצ

 : טרָא ןייז וצ

 ןגרָאמ טעװ סָאװ ,רענייא רעדעי לָאז !עניימ רעטסעווש ,עניימ רעדירב ---

 לטסעק ןיא ןפרַאװנײרַא ןוא ריפ רעמונ ןטימ לטעצ םעד ןעמענ ירפ רעד ןיא

 ענעגייא יד רַאפ ,דובכ םענעגייא ןרַאפ ,ךיז רַאפ ,"דנובא ןרַאפ ןעמיטש ןוא

 ! טנַאה ןייז ךיוה רעד ןיא ןבייהפיוא טציא רענייא רעדעי לָאז -- טכער

 ןופ העובש עליטש ַא :סָאד יװ רעמ .טנעה ענעביוהעגפיוא טימ דלַאװ ַא

 טעברַא ןופ רעטסעווש ןוא רעדירב; יד ןופ ,ןשטנעמ-סטעברַא עשידיי רעטנזיוט

 ןטימ ןעמַאזוצ טציא ךיז ןגָארט תומשנ ערעייז ,רעצרעה ערעייז סָאװ ,"טיונ ןוא

 ,רעטמולחעגסיוא רענעי וצ ,טפנוקוצ רעד וצ --- רענדער ןופ המשנ רעד ןוא ץרַאה

 ...טלעװ רעטכערעג ןוא רעיירפ רעטרַאגעג"סייה

 ,ןטַאררַאפ שירעדרעמ ױזַא דלַאב ייז טָאה סָאװ ,טלעוו יד

 לגנַארעג ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא .9

 רדסכ ןייטש טניימעג טָאה ,רעריפ רעשידנוב ַא לעיצעּפס ,טסידנוב ַא ןייז

 רדסכ ןטימ ןוא טכַאמ רעשילױּפ רעד טימ המחלמ רעשיטילָאּפ רערעווש ַא ןיא

 ,םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןקידנרעוו רעלַאטורב
 סַאג רעשידיי רעד ףיוא לגנַארעג רעקידרדסכ ַא טניימעג ךיוא טָאה סָאד

 ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ ,ןעגנוטכיר ערעדנַא טימ

 ןרעטיב םעד ןיא ןקילײטַאב וצ קיניײװ ךיז ןעמוקעגסיוא קילג םוצ זיא ןטַאּפ

 רעקידנטכינרַאפ ןוא רעשירעכערבעצ רעייז טימ ,ןטסינומָאק יד ןגעק ףמַאק

 -- ףוסל ןוא *םזישַאפ-לַאיצָאס; ןופ םילוזלז עקיצומש ערעייז טימ ,קיטקַאט

 טריפעג זיא ףמַאק רעד טָא ,דרָאמ םענעפָא ןוא ןלַאפנָא עשיטידנַאב ערעייז טימ

 ,(סנָאינוי-דיירט) ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ עשידיי יד ךרוד רקיע רעד ןרָאװעג

 רָאנ ןָאט וצ טַאהעג טימרעד טָאה טַאּפ ,סעיצַאזינַאגרָא-טנגוי ןוא עשיאייטרַאּפ יד

 ןלוש יד ףיוא ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןלַאפנָא עטנָאמרעד רעירפ יד תעב

 רעד ףמַאק ןקיזָאד ןיא ןעניד טנעקעג טָאה רע .עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ףיוא

,)0 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "עטיל ןופ ,גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ רעביײרש-לקיטרַא סלַא ,רעדעפ ןייז טימ רקיע

 .ןעז רעטעּפש סָאד ןלעװ רימ יוװ --- ןלַאנרושז עשירַאר

 ערעדנַא ייווצ יד ןיא לָאר עקידוװעעזנָא רָאג ַא טליּפשעג רע טָאה ןגעקַאד

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא *דנוב; ןופ ןטכעפעג-טּפיוה

 טינ ןַאד זיא סע רעװ .ןשינעלגנַאר ענעסיברַאפ ,עסייה ןעוועג ןענייז סָאד

 טייקוויסנעטניא יד ןעמענַאב טינ טנייה ןעק ,ןעזעגוצ סָאד ןוא ןליוּפ ןיא ןעוועג

 ,ןטייווצ םעד ןוא רעגַאל ןייא ןשיוצ םוהת ןפיט םעד ,לגנַארעג ןקיזָאד ןופ

 סָאד ןעמענַאב טינ טניימ -- המחלמ עקיטסייג עקיזָאד יד ןעז טינ רעבָא

 ,תומחלמ עדייב ןשיווצ ןליוּפ ןיא ןבעל שידיי

 "מָאק רַאפ ץַאלּפ ןייק ןעוועג טינ ,גנואיצַאב-יתית-אכיהמ ןייק ןעוועג טינ

 ןוא םזיטַאנַאפ ןופ רקיע רעד טַאטלוזער ַא ןעוועג טינ זיא סָאד ןוא ,ןסימָארּפ

 ןיא רָאנ ,טייקיניילק ןייק ןיא טינ טלדנַאהעג ךָאד ךיז טָאה סע .ץנַארעלָאטמוא

 גנולקיװטנַא יד ןייג לָאז גנוטכיר רעכלעוו ןיא : ןבעל ןשידיי ןופ ןינע-טנורג םעד

 | | ? קלָאפ ןשידיי ןופ
 ,ןריפ טפרַאדעג טָאה "דנובק רעד ןכלעוו ףמַאק רעקיטנורג ,רעטשרע רעד

 יד ןוא ןטנעמעלע עמורפ יד ןופ טכַאמ רעטסעפ רעייז ךָאנ רעד ןגעק ןעוועג זיא

 ,"למיירטש ןופ הלשממ; רעד ןגעק ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא שדוק-ילכ

 גנובערטש ַא ;ןבעל שידיי סָאד ןכעלטלעװרַאפ רַאפ ףמַאק ַא ןעוועג זיא סע

 העּפשה רעד רעטנוא ןופ ,טנגוי יד לעיצעּפס ןוא ,ןשטנעמ רעמ סָאװ ןסײרוצסױרַא

 ןלעטשוצנגעקטנַא טסעמרַאפ רעטיירב ַא ןעוועג זיא סע .טלעוו רעמורפ רעד ןופ

 טָאה סע יו ,"ןסַאמ עקידנטעברַא יד ןופ עיגילער יד ןוא עיגילער ןופ טלעוו יד;

 ןעוועג זיא טַאּפ בקעי ןכלעוו ףיוא ,גניטימ-ןסַאמ ןסיורג ןופ עמעט יד ןסייהעג

 ,סרענדער-טּפיוה יד ןופ רענייא

 -ילָאּפ ַא יו טריזינַאגרָא טסעפ ןעוועג זיא טלעוװ עשיסקָאדָאטרָא עמורפ יד

 סָאמ רערענעלק ַא ןיא) ײטרַאּפ-לארשי תדוגא רעד ןיא רקיע רעד -- חוכ רעשיט

 ןקיגנעהּפָאמוא ןופ ןרָאי עלַא זיא חוכ רעד טָא ןוא ,(*ײטרַאּפ-יחרזמ, רעד ןיא --

 -ָאיצקַאער עשיליוּפ עקידנשרעה יד טימ שיטילָאּפ ןדנוברַאפ טסעפ ןעוועג ןליוּפ

 יד ןעלטימ עלַא טימ ןציטש ןעגנוריגער עשילױּפ יד ןגעלפ רַאפרעד .תוחוכ ערענ

 | ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ הלשממ

 יד םורַא םידיסח עשיטַאנַאפ תונחמ יד ,סעיצַאזינַאגרָא עשיסקָאדָאטרָא יד

 ןגעק עינַאּפמַאק-סגנוקירדרעטנוא ענעסיברַאפ ַא טריפעג ןבָאה "ןפיוה, עשיאייבר

 -יטסניא-רוטלוק עשידיי ןגעק ,לוש רעשידיי רעד ןגעק ,ןטנעמעלע עיירפ עלַא

 ןגעלפ ,סיורג ןעוװעג זיא טכַאמ רעייז ואוו ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא .סעיצוט
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 לגנַארעג ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןיא

 ןיא .ןקעטָאילביב עשידיי ןענערברַאפ וליּפַא ,ןלַאקָאל-רעטעברַא ןרעטשעצ ייז

 -רעטעברַא יד ןופ ןעמָארק ענעפָא יד ןלַאפַאב תבש םוא ייז ןגעלפ עשרַאװ

 טָאה גנוטייצסקלָאפ יד ןעוו .ןטקודָארּפ-זייּפש יד ןטכינרַאפ ןוא ןוויטַארעּפָאָאק

 יד םרח ןיא טגײלעגנײרַא טַאניבַאר רעד טָאה תבש םוא ןעניישרעד ןעמונעג

 ןגעלפ סױא-ךָאװ ,ןייא-ךָאװ .גנוטייצ רעד ןופ סרעפיוק יד ןוא סרעבעגסױרַא

 עשידיסח עטצעהעגפיוא ןשיווצ ןגעלשעג ןעמוקרָאפ דנַאל ןצנַאג ןיא תבש ןדעי

 יד ןוא -- ןעגנוטייצסקלָאפ יד ןסיירעצ ןזָאלסױרַא ךיז ןגעלפ סָאװ ,סעּפורג

 .רעקידייטרַאפ עשידנוב

 -ָאטרָא רעד ןופ תופיקת ןגעק המחלמ רעכעלרעהפיואמוא רעד טָא ןיא

 רָאג ַא טליפשעג טַאּפ בקעי טָאה ,"למיירטשג ןופ טכַאמ רעד ןגעק ,עיסקָאד

 לייוו ,טלעוו-םידמול יד טכַאמעגכרוד ןיילַא טָאה רע לייוו אקווד ,לָאר עקיטכיוו

 ױזַא ןפירגנָא ענייז ןגעלפ ,הכלה עשידיי ,ןיד ןשידיי םעד טנעקעג טוג טָאה רע

 ןוא רעמורפ ןגעוו סעיצקעל טימ ןטָארטעגפיוא זיא רע ,אנוש םעד ןפערט ףרַאש

 -טעטש עלַא רעביא "למיירטש ןופ םיתמה תיחת; ןגעוו ,טייקשידיי רעכעלטלעוו

 עטלַא יד ןשיװצ טסעמרַאפ ַא ןעוועג זיא עיצקעל עדעי ןוא -- ןלױוּפ ןופ ךעל

 | ,ןבעל ןשידיי ןיא תוחוכ עיינ ןוא

 רעשיטסילַאנרושז רעפרַאש ןייז טימ ףמַאק ןקיזָאד םעד טנידעג טָאה רע

 ענייז ןעלקיטרַא 84 עצנַאג טלייצעגנָא גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא ןבָאה רימ .רעדעפ

 ,(* טלעוו רעשיסקָאדָאטרָא רעד טעמדיוועג

 יד ייב שינעצירק-ןיצ עטסערג יד ןוא םלוע םייב ףורּפָא ןטסערג םעד

 ןיא ןכוזַאב ןגעוו ןעלקיטרַא-שזַאטרָאּפער ענייז ןפורסורַא ןגעלפ *סעקַאמורפ;

 ןבירשַאב 1923 ןיא טָאה רע ןעוו .אפוג טלעוו רעזעיגילער רעד ןופ סרעטנעצ יד

 טכָאקעג םעד טימ טָאה (1923 רעבָאטקָא 5 ,1) *רוּפיכ םוי ףיוא רערעג םייב,

 רעבמעטּפעס ןיא .טלעוו רעשידיסח רעד ןיא רָאנ ,ןטסידנוב יד ייב רָאנ טינ

 -טינ קיטסייג שוריפב םעד ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס ַא טַאהעג רע טָאה 3

 ןגעווטסעדנופ זיא ץינעלַאפ ןיא *ףיוה; ןייז סָאװ ,ןיבר רעצינעשזָאק ןלַאמרָאנ

 ןסעומש ןופ עמעט יד ןעוועג סָאד זיא -- םידיסח רעטרעדנוה טימ לופ ןעוועג

 ןוא םייבר רעטרעדנוה ןרָאפעגפיונוצ ךיז ןענייז 1924 ןיא .,ןלױּפ ץנַאג רעביא

 "דנורג םעד ןגייל ןופ עינָאמערעצ רעד ףיוא םידיסח רעטנזיוט ןוא םינבר

 סָאג עשידיי עצנַאג יד ,ןילבול ןיא *הבישי-טלעווש רעד ןופ ןינב םעד רַאפ ןייטש

 .עינַאּפמַאק רעשיסקָאדָאטרָא רעד טָא ךרוד ןרָאװעג טשרעהַאב זיא

 רעשיפַארגָאאלביב ןוא 21719 'זז ,1968 "לגנַארעג ןיא; גנולמַאז עשיפַארגָאילביב עז (*
 .ךוב ןופ ףוס םייב לייט
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד ןיא ןדַארַאּפ עלַא ףיוא ןעוועג ,ןילבול ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא טַאּפ בקעי

 ןבָאה ןעלקיטרַא ענייז ןופ עכלעוו ןטלעז .ןימלע-תיב ןפיוא ,ןפייה עשידיסח

 ןעזעגסיוא טָאה'ס יו ןעגנובײרשַאב עשירעדליב ענייז יו ,גנַאלקּפָא ַאזַא טַאהעג

 טימ; ,"םינבר עקיליײה רעטרעדנוה טימ, ,"ןילבול ןיא גָאט רעצרַאװש; רעד

 -עגסױרַא זיא דנוב, רעד ,(1924 יַאמ 20 ,27 ,25 ,23) *ןימלע-תיב ןפיוא םיתמ יד

 יד ןופ *עיזַאװניא; רעד טָא ןופ ןטימ עמַאס ןיא .עינַאּפמַאק-ןגעק ַא טימ ןטָארט

 טַאּפ ואוו ,גניטימ-ןסַאמ ןסיורג ַא ןפורעג ןילבול ןיא "דנוב; רעד טָאה ,שדוק-ילכ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גניטימ רעכעלנע ןַא .רענדער-טּפיוה רעד ןעוועג זיא

 -סקלָאפ יד .ןילבול ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,טעטכירַאב טַאּפ טָאה ָאד .עשרַאװ

 :ןבירשעג ױזַא םעד ןגעוו סנגרָאמוצ ףיוא טָאה גנוטייצ
 -מַאזקקרעמפיוא רעדנענַאּפש ַא טימ טָאה םלוע רעלַאסָאלָאק רעד;

 עיסקָאדָאטרָא רעד ןגעק טקַא-גנוקידלושַאב ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז טייק
 טימ ןרָאװעג ןעגנורדעגכרודַא ןענייז םַאנסיוא ןָא עקידנזעװנָא עלַא ,,;
 עלַא .סעקינהדוגא יד ןופ טעברַא רעצרַאװש רעד וצ ליפעג-לקע םעד

 רעלק םעד ןפמעקַאב וצ געוו רעקיצנייא רעד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה
 ,גנוטייצסקלָאפ רעזנוא) *,ידנוב' ןופ ןעייר יד ןיא וויטקַא ןלעטש ךיז זיא
 ,(1924 יַאמ ןט25 םעד

 -ָאטרָא רעד ןופ רענגעק סלַא ןעוועג טינ זיא טַאּפ טסַאהעג ןוא טבילַאב יו

 רעפמעק רעקימַאלּפ רעד יװ ןעוועג טנַאקַאב רעמ ליפ ךָאנ רע זיא --- עיסקָאד

 ,םזינויצ ןגעק
 רעכעלרעהפיואמוא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה *דנוב; ןופ רעריפ עלַא

 רעד זַא ,אמזוג ןייק ןייז טינ רעבָא טעװ סע .םזידנוב ןוא םזינויצ ןשיווצ המחלמ

 רעשידנוב רעטסַאהעג ןטסרעממַא ןטסינויצ יד דצמ אלימב ןוא -- רעטסוויטקַא

 "ןינ ןיא טָאה גנַאל טינ ָאד ,טַאּפ ןעוועג זיא -- רעביירש ןוא רענדער ,רעריפ

 ,ןבעגעגרעביא ןַאמרעדיב .מ .י רעריפ-ןויצ-ילעוּפ רענעעזעגנָא טציא רעד קרָאי

 טקילײטַאב ךיז קעוװַאלצָאלװ ןיא רעכעלטנגוי רעשיטסינויצ סלַא טָאה רע ױזַא יו

 ןטסינויצ יד ךיז ןבָאה עבלעז סָאד .עיצקעל ַא סטַאּפ ?ןסײרוצּפָארַא; וואורּפ ַא ןיא

 ןגעלפ ױזַא טקנוּפ רעבָא .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנַא יד ןיא ןָאט וצ טימַאב

 ,ןעיולב-סייווג ןגעוו סעיצקעל סטַאּפ בקעי זַא ,ןריזינַאגרָא טסעפ ןטסידנוב יד ךיז

 -וּפעד עשיטסינויצ יד רעביא *םיטּפשמ, ענייז ,(= "םזינויצ םעניורב ןוא ןטיור

 סיקסניטָאבַאשז ןפורעג ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ןעמ טָאה "םזינויצ םעניורב, םעד (*
 עיצַאזינַאגרָא-טנגוי עשירעטילימ-בלַאה רעייז סָאװ ,םעד בילוצ ןעשעג זיא סָאד ,ןטסינָאיזיװער

 רעשיטסישַאפ-בלַאה רעד ךרוד ןרָאװעג טציטשעג ויטקַא זיא סָאװ ,רָאדלעּפמורט תירב,
 ךעלדמעה עניורב ןבילקעגסיוא רעדילגטימ עריא ןופ םרָאפינוא םעד רַאפ טָאה ,טכַאמ רעשיליוּפ
 ,דנַאלשטיײד ןיא ןגָארטעג ןַאד ןבָאה ןטסירעלטיה יד יװ עכלעזַא טקנוּפ ---
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 לגנַארעג ןכעלטּפַאשלעזעג ןשידיי ןיא

 טינ אקווד ןלָאז ,ןרעלטיה טימ ןכַאמּפָא עשיטסינויצ יד רעביא ,םייס ןיא ןטַאט

 יד ךָאנ ןוא רַאפ ןעמוקעגרָאפ ןענייז סע ןגעלשעג לפיוו .ןרעוו ןסירעגּפָארַא

 -עלרָאפ עכיירגלָאפרעד יד ךָאנ .ןסיוו טינ לָאמ ןייק ןיוש ןעמ טעװ סעיצקעל

 ערעייז *ןגָאלש; גנַאל םישדח ןטסידנוב ענעדירפוצ יד ,ךעלריטַאנ ,ןגעלפ ןעגנוז

 ,.טַארעּפער סטַאּפ ןופ ןטנעמוגרַא יד טימ לטעטש ןופ סרענגעק עשיטסינויצ

 ןביירש ןלעװ רימ רעכלעוו ןגעוו ,טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןיא

 יד .סעמעט-טּפיױה יד ןופ ענייא ןעוועג לארשייץרא ןוא םזינויצ זיא ,רעטייוו

 טעברַא רעשירעלעטשטפירש ןייז ןופ המישר עשיפַארגָאילביב עטנָאמרעד רעירפ

 ,סעגַארפ עשיטסינויצ ןגעוו ןעלקיטרַא 161 ףיוא טלייצ *לגנַארעג ןיא; ןליוּפ ןיא

 ,טעװענַאשעג טינ ייז טָאה רע ,לארשי-ץרא ןיא ןשינעעשעג ,םיגיחנמ עשיטסינויצ

 ןַאקצַאי לרעטָאפ סָאד, :ןעלקיטרַא ענייז ןופ ןעמענ ןופ ןרעטסומ ןענייז טָא

 ."רעכירקה לע חצנמלע ,(םיובנירג .י ןגעוו) "דיחי ןב סלהק; ,"םינב יד טימ

 ףיוא ןריטנעמָאק קיסייב רע טגעלפ *טייז רענעי ןופ, ןעלקיטרַא עכעלטנכעוו ןיא

 ,רע זיא ףרַאש רָאג .סרעביירש ןוא סרעריפ עשיטסינויצ יד ןופ ןטירטסױרַא יד

 ןלוש עשידיי יד ףיוא ןלַאפנָא ןגעלפ ןטסינויצ יד ןעוו ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ

 םעד ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןגעוו ןסעומש סַאג ןיא ןעמ טגעלפ ןטסרעממַא רעבָא

 רעד ןופ ןטַאטיצ ףיוא טיױבעג -- אפוג לארשייץרא ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ

 ,ןעלקיטרַא עגנַאל יד .ןענעייל קיסיילפ טגעלפ טַאּפ עכלעוו ,עסערּפ-לארשידץרא

 ךיילג ןגעלפ ,גנוטייצ רעד ןופ טיירב רעצנַאג רעד רעביא *ּפעק; עסיורג טימ

 ,עפרַאש ןעוועג ןענייז ךעלּפעק יד .סרענעייל יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןעיצוצ

 קלָאפ םוצ ןעמוק רימָאל, ;"*עיצַארַאלקעד עטקיטולברַאפ יד, : עקידנעיירש

 ,"ףיש רעקידנעקניז ַא ןופ ןעיירשעג, ,"העש עטצעל יד זיא סע : ןענרָאװ ןוא

 עירעס עסיױרג ַא טכעלטנפערַאפ טָאה רע ,"ךיז טנּפָאװַאב עקווָאטַאיּפָאלינג,

 עכלעוו ןיא ,(1924 טסוגיױא ןט4 ןזיב ינוי ןט6 ןופ) ?םזינויצ ןגעוו ווירב; ןיינ ןופ

 עשיטסילַאיצָאס יד ערעדנַא יד ןגעקטנַא ענייא טלעטשעגקעװַא ךעלטנירג טָאה רע

 ןופ טײקיזָאלסגנונעּפָאה יד ןזיװַאב ,ךיז טיײטשרַאּפ ,ןוא ןליצ עשיטסינויצ ןוא

 ,םזינויצ םעד

 עשיטסינויצ עקיטלָאמעד יד ןגעק ףמַאק םענעסיברַאפ ןייז טימ תוכייש ןיא

 רעטרעדנעעג ןיטולחל רעקידרעטעּפש ןייז בילוצ ךיוא ןוא עניטסעלַאּפ ןיא טירש

 רעטשרע ןייז ףיוא ןלעטשוצּפָא רעיונעג ךיז טניול לארשי תנידמ וצ גנואיצַאב

 "טשרע ןַא ןעוועג ןליוּפ ןיא ןַאד זיא סָאװ ,1925 ןיא לארשי-ץרא ןייק עזייר

 -עג טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא יד בילוצ שינעעשעג עכעלטפַאשלעזעג עקיסַאלק

 רעקילדנעצ ךרוד ןרָאװעג טריטוקסיד ןוא טנעיײלעג ןענייז סָאװ ןוא ןבירש
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןייא ןופ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ןעגנוזעלרָאפ-טכירַאב יד בילוצ ןוא רעטנזיוט

 עקיטרָאד יד טרעדורעגפיוא ףיט לָאמ סעדעי ןבָאה סָאװ ,ןטייווצ ןזיב דנַאל קע

 ,םיבוׂשי עשידיי

 עניטסעלַאּפ ןייק עזייר יד 0

 ןבלעז םוצ ןעוועג זיא ןבעל סטַאּפ בקעי ןיא עזייר עטצעל יד ןוא עטשרע יד

 ,לארשי-ץרא ןייק ,תומולח עשידיי ןופ דנַאל םוצ -- דנַאל

 זיא { ,יעניטסעלַאפ, ןייק ןרָאפעג לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע ןעוו ,1925 ינוי ןיא

 ןעלקיטרַא ריפ יד .עיצַאזינָאלָאק-דלישטָאר רעד ןופ םולח םעד ךָאנ ןעוועג ןיוש

 ,(הניּפ-שאר ,בקעי-ןורכז ,הרדח ,הוקת'-חתּפ) *סעינָאלָאק עשינָארַאב יד רעביא;

 -רַאפ עסיורג ןייא ןענייז גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה טַאּפ סָאװ

 עשלהק ףיוא טרעגריבעגנייא טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד ןופ גנולייטרוא

 ןעמעננָא טינ ןליוו ןוא רעבַארַא ןריטַאולּפסקע ןופ ךייר ןרעוו סָאװ ,רעטלעג

 | ,םיסדרּפ ערעייז ןיא רעטעברַא עשידיי ןייק

 טָאטשנָא .עיצַארַאלקעד-רופלַאב רעד ןופ םולח ןכָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע

 ױזַא) "ןרעמַאלק עטסופ, יד ,טכַאמ-ןטַאדנַאמ עשיטירב יד ןעמוקעג זיא םעד

 "י"אע תויתוא יד ןענייז סָאד "ןרעמַאלק עטסוּפ; יד ,לקיטרַא ןַא רענייז טסייה

 ןדיי יד .(עניטסעלַאּפ : ןעמָאנ ןלעיציּפָא םעד וצ ןרעו טלעטשעגוצ ןגעלפ סָאװ

 ,רע טביירש ,עניטסעלַאּפ ןיא גנוטלַאװרַאפטסבלעז עשידיי יד ,זָאלטכער ןענייז

 ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז עשידיי עטגָאזעג סנייטשימ יד יװ טצענערגַאב רעמ ךָאנ זיא

 ןלױּפ ןיא ,הליהק עשידיי יד

 ואוו ,לקיטרַא ןַא ,טלעוו עשיבַארַא עכעלדנייפ יד טייטש םינּפ לא םינּפ ןוא

 -לַארטנעצ ןשיבַארַא ןופ סרעריפנָא יד טימ ךערּפשעג ןייז ןגעוו טלייצרעד טַאּפ

 עטשרע סָאד זיא סע .עיצַאסנעס עקידלַאװג ַא ןפורעגסיורַא ןַאד טָאה ,טעטימָאק

 טסילַאנרושז ןשידיי ַא טימ ןדייר רעבַארַא יד ןעוו עסערּפ רעשידיי רעד ןיא לָאמ

 וצ תונעט ערעייז עלַא סױרַא ןעגנערב ייז ,עיטַאמָאלּפיד ןָא ,יירפ ןדייר ייז ןוא

 ,רעביא טיג רע ,ייז טימ טינ טריזימעלָאּפ רע ,סיוא ייז טרעה טַאּפ בקעי ,ןדיי יד

 : רעטרעוו עטצעל ערעייז ןענייז טָא ןוא ,ןגָאז ייז סָאװ

 "עג ןרָאי רעטרעדנוה ןופ ךשמ ןיא ןבָאה רעכַארַא יד !וד ידוהיע
 ,עיריס ןופ רעדנעל יד ןיא רעדירב טימ יװ ,ןדיי יד טימ טבעל
 ךָאנ רעדירב ענייד טימ ןעגנַאגַאב ךיז קידנעטש .עקירּפַא ,סַאשזדעה
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 עניטסעלַאּפ ןייק עזייר יד

 יד ןיא : ןסיוו ייז רעטציא ןוא .עקיטריבעג-דנַאל יד טימ יװ ,רעסעב
 זיב ןענייז סע .האנש ַא רעדירב ענייד וצ זיא רעדנעל עשיבַארַא עלַא

 :רעבָא ,תומקנ ,ןעמָארגָאּפ עניילק ןעוועג טציא

 "...ןייז ךָאנ טעו סע סָאװ ,עדוי ימ ---

 : רעטרעוו רָאּפ יד וצ ךָאנ טיג טַאּפ בקעי סָאװ וצ

 ,"טלַאק ןוא ךעלמייהמוא םעד ןופ ןרָאװעג רימ זיא סע;

 רעטירדא רעד ןופ םולח רעשלדנעמ-םחנמ רעד ןעמוקעגפיוא זיא סנטצעל

 ןייק ןרָאפ סָאװ ,סרעלקעמ ,ךעלמירחוס עשידיי עטלצרָאװעגסיױא ןופ ,"הילע

 ןרעוו רשעתנ לענש ןליוו ,ןקירבַאפ-טפול ןעיוב ,דנַאל טימ ןרילוקעּפס עניטסעלַאּפ

 -נָאק ןופ ,עינעמור רעביא ןדיי עקיזָאד יד טימ טרָאפ טַאּפ ,ףָאלב ןשירחוס ןופ

 ,ופי ןייק טרָאּפ רעצנַאטס

 ,טָאטש רעד ןיא ַאה"וה םעד ןגעוו ןעלקיטרַא ענייז ןענייז רעפרַאש ךָאנ

 רע ןוא *דירַאי ַא למיה ןפיואפ טסייה לקיטרַא-טּפיױה רעד .ביבָא-לת ןיא לעיצעּפס

 טימ עיצַאלוקעּפס עקידלַאװג יד ,ףַאלעגנָא ןדליו םעד תויטרפב טרעדליש

 : יירעלקעמ יד .ןרעמיצ ,תוריד ,רעזייה ,רעצעלּפ ,םישרגמ

 ,קישטנולימ ַא ,ןודא ---

 סָאװ ,טעּפמיא-יוב רעד .ןריטָארקנַאב ןוא ףיוא ןעייטש סָאװ ,ןקירבַאפ יד

 ,ײרערַאנּפָא טימ ,סַאג-עקװעלַאנ עטייווצ יד .עזַאב עשימָאנָאקע ןייק טינ טָאה

 ןופ טכַאנ ןייא ןוא טנזיוט זיא סָאדק :טביירש רע .תומולח עטסוּפ ,לדניווש

 :גנומיטש עטײרּפשרַאפ-טיירב יד רעביא טיג רע ןוא "תואמר ןוא הלזג ,הבנג

 זיא סע ."ןצַאלּפ טעװ סָאװ רעטָאלב רעד זיא סָאד -- ןעמ טגָאז -- ביבָא-לת;

 לענש ןליוו ,טייקכעלקריוו רעד ןופ ןסירעגּפָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ ,ןועגש-ןסַאמ ַא

 עשיטסינויצ יד טריקיטירק רע .ןטייווצ םעד רענייא ןרַאנּפָא ןופ ןגעמרַאפ ַא ןכַאמ

 ןבעל סָאװ ןוא רעפסָאמטַא עטנוזעג-טינ יד טָא ןזָאלבפיוא ןפלעה סָאװ ,עטמַאַאב

 -עזעוועג ןייז ןופ קיטירק יד טריטיצ רע .עכָאטַאמוס רעד ןופ גָאט ןטוג ַא ןיילַא

 ,גרעבנירג יבצ ירוא ןײארַאפ-ןטַארעטיל רעװעשרַאװ ןופ ןטנַאקַאב ןטוג םענ

 ,יײרעטמַאַאב רעשיטסינויצ רעד ןגעוו ,לארשייץרא ןיא בשות ַא ןַאד ןיוש זיא סָאװ

 ,"םיצוביק יד ןיא םיתינעת יד ןופ טסָאק ןפיוא טפיוז ןוא טסערפ סָאװש

 -רַאפ ןָאט רעשיטירק ,רעשיריטַאס לָאמ טפָא ,רעקיסייב ,רעפרַאש רעד טָא

 רעשידיי רעד ןופ לייט ןטירד םוצ ךיז טעדנעוו טַאּפ בקעי ןעוו רעבָא טדניווש

 רערעטיב רעד ןגעוו קיטייוו טימ רעביא טיג רע .רעטעברַא יד -- טפַאשלעזעג

 עקירעיורט טגנערב רע .?סעקישטנָארַאב; יד ייב רעטעברַא עשידיי יד ןופ עגַאל
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 ואו ,טָאטש ןיא רעטעברַא ןשידיי ןופ טיונ רעשימָאנָאקע רעד ןגעוו ןרעפיצ

 ךיז ןעק סָאװ ,עירטסודניא-יוב רעד ןיא טקיטפעשַאב ןענייז טנעצָארּפ קיצכַא

 רעטסַאיּפ 20-15 ןופ ןעניול עקיטשינ ערעייז ןגעוו ; ןלעטשּפָא עגר עדעי ךָאד

 ןבעל-רוטלוק ןופ ןלעפ םעד ןגעװ ;טעברַא רערעוש קידלַאװג העש 11 רַאפ

 ןיא טעברַא ןעמוקַאב רעטעברַא ןענָאק יצ/ עגַארפ רעד ףיוא .טעטש יד ןיא

 :רע טרעפטנע *ןענעדרָאנײא ןטרָאד ךיז ןוא עניטסעלַאּפ

 לָאז רעכלעוו שטנעמ רעכעלטרָאװטנַארַאפ ןייא ןייק טנייה ָאטשינ זיא סע;

 ,לָאי :ןרעפטנע וצ ןגַאװ

 -סגנונעפָאה לָאמ טפָא ,רעשיגַארט ַא .םולח ןייא זיולב ךָאנ זיא ןבילברַאפ

 ןפיט ,םענייר טימ ,ןעניּפש ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןכלעוו ,םולח רעד .םולח רעזָאל

 ,םיצוביק ןוא תוצובק יד ןיא ,ןביולג ןשיטסילַאיצָאס

 ןוא ןוילעה לילג ןגעוו לקיטרַא רעד ,דורח ןיע ןגעוו ןעלקיטרַא יירד יד

 טשימעג ,טפַאשביל טימ לופ ןענייז הינגד ןגעוו לקיטרַא רעשיטעָאּפ רָאג זיב רעד

 עקיזָאד יד טימ שימייה טליפעג ךיז טָאה טַאּפ בקעי ,ליפעגטימ ןוא רעיורט טימ

 ןופ ,רבע ןשידיי ןיא טײקטלצרָאװרַאפ טלייטעג ייז טימ טָאה רע .ןטסילַאעדיא

 ,לייט רעלַארטנעצ ַאזַא זיא ,סייווש רעייז טימ טציא ןסיגַאב ייז סָאװ ,דרע יד ןכלעוו

 ןטלפייווצרַאפ ןכעלרעדיוש ַא ןיא ןפָארטעג םיצוביק ןוא תוצובק יד טָאה רע

 עכעלשטנעמ רעקילדנעצ ךָאנ ,שינרעטַאמ רערעטיב ןופ רָאי ןצפופ ךָאנ ,דמעמ

 טימ ערעדנַא יד ןופ ענייא טרילָאזיא ,םיבושי עמערָא ,ענלצנייא -- תונברק

 ןייא ןייק ןעמוקעגוצ טינ זיא רָאי יירד עטצעל יד ןיא .סעקינצוביק 2,000 םיוק
 ,םירבח עיינ ןייק ןעמוקעגוצ טינ ןענייז םיצוביק עטלַא יד ןיא ןוא :ץוביק רעיינ
 ,סעיציטסעווניא עלַאנָאיצַאנ עסיורג טימ עגַאל יד ןעװעטַאר טנעקעג טלָאװ ןעמ

 ןופ רעייפ םעד ןזָאלברעדנַאנופ ףיוא טצונרַאפ ןרעוו ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ יד רעבָא

 | ,עיצַארגימיא רעשיטנַאלוקעּפס-שירעלקעמ רעשיטָאטש רעד

 ןופ סיזירק ַא זיא סע .גנומיטש עטקירדעג ,ערעווש ַא םיצוביק יד ןיא זיא

 | ,ןוחטב

 .ןעלגילפ ןפַאשעג סע טָאה ,ןוחטב ןוא ןליוו רעסיורג רעד ןעוועג זיא סע;
 םעד ,דורח-ןיע ןיא םיא ןעמ טגָאז -- ?ןכירק זומ ןעמ ןוא -- ןעילפ ליוװ ןעמ

 --- ןזייוַאב רעטעּפש טעװ עטכישעג יד יו --- טעוװ סָאװ ,ץוביק-רעטסומ ןטסעיינ

 טפַאשטריװדנַאל רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא לטיּפַאק ןכעלרעה םעיינ ַא ןבײהנָא
 ,לארשי-ץרא ןיא

 ַאזַא ןטרָאד ךיז טניּפשרַאפ .רעייש ןיא ייה ןפיוא ןפָאלש ןעמ טייג טכַאנײב
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 םעד ןוא דורח-ןיע ןופ סרעמיורט עשיטסינויצ יד ןשיװצ סעומש רעמיטניא

 : עשרַאװ ןופ רעמיורט ןשידנוב
 .רעדניק עשיטַאבעלַאב ענעזעוועג ,ןשטנעמ עיינ ךָאד ןרעוו רימ --- 2

 זדנוא ייב .עינַאװערָאה ןופ ,טעברַא ןופ רוד ַא ךָאד ןרעוו רימ = |
 ,טייקכעלשטנעמ ענעביוהרעד ַא ךָאד זיא

 ,ןדייל ןופ הוצמ יד ןענָאק רימ ---

 -סוטּפילַאקע רעדעי -- רענייא רימ וצ טגָאז -- ריא טסייוו ןוא --
 ,דלעפ ןפיוא המשנ רענעמוקעגמוא ןַא ךָאנ דימת רנ ַא זיא םיוב

 | ?טיונ ןיא ָאד ךייא טלַאה סָאװ ןוא ---
 ...קלָאפ סָאד סיוא ןזייל רימ .ץראה ןינב .ץוצינ רעד ---
 לטיּפַאק טרעטנָאלּפרַאפ א ןביילברַאפ רָאנ טעװ סָאד זַא ןוא ,ונ --

 רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא ןדיי ןָאילימ ןצפופ --- רימ ? ןבעל ןשידיי ןיא
 ןדייל ,ןקיטולב רימ ,עבלג ןופ טייוו ןענייז --- רעירַאטעלָארּפ עשידיי
 רעטפושיכרַאפ ַא ,לטבש ַא -- ריא ןוא .קלָאפ ןענייז רימ ,ןפמעק ןוא
 | - "טבש

 :זַא רע טביירש ןוילעה לילג ןגעוו

 לילג ןטייוו ןצנַאג םעד רעביא טגיל ןברוח ברע ןופ טעמוא רעד;
 רעד ךָאנ טָאה סעינָאלָאק עלַא ןופ תורצ-בויא עלַא רעסיוא ,ןוילעה
 ןייק ָאטשינ ,ןפרָאװרַאפ טייו -- תורצ ענעגייא ענייז ןוילעה לילג
 םעד רַאפ ןטיה קידנעטש ךיז זומ ןעמ ,ןרָאפוצוצ ,ןעמוקוצוצ ןגעוו
 רעשיּפָארט רעד טימ המחלמ יד רעווש ...םלוע ןשיבַארַא ןקימורַא
 ,"טיוט םעד --- טימ ןוא עירַאלַאמ רעד טימ ןוא שינעקירט רעד טימ ,ץיה

 :זיא םיצוביק ןוא תוצובק יד ןגעוו ריפסיוא ןייז

 ,עטסעב סָאד ךיז ןופ ןגיּפשעגסיױוא טָאה םוטרעגריב עשידיי סָאד;
 .תומולח ענייז טימ טנגוי ןייז ,טַאהעג טָאה סע סָאװ

 / .טנגוי רעשיטַאבעלַאב רעד ןופ ןעלזָאמ-תומולח ןעוועג סָאד ןענייז
 -רעטכינ יד ןעמוקעג זיא סע .ןענַאטשעגסױא ןעלזָאמ יד ןענייז רעטציא
 ,"ןייג וצ טמוק יז ,טייק

 רעד .,רעיורט ןוא קיטייוו רָאנ --- דיירפ-ןדָאש ןייק טינ טליפ טַאּפ רעבָא

 עפיט ךרודַא םעד טָאטשנָא טבעל רע .גיז ןייק ןטלַאהענּפָא טינ טָאה טסידנוב

 ןופ סרעיוב עטנשקערַאפ יד וצ טנעָאנ םיא ןכַאמ סָאװ ,ןעגנובעלרעביא עשידיי

 -עגנייא ױזַא םיא זיא םולח-חישמ רעשידיי רעטלַא-רוא רעייז סָאװ ,תוצובק יד

 ,"םיצוביק יד ןופ עמַאמ, רעד וצ ,תרנכ םוצ טַאּפ טמוק טָא .ןצרַאה ןיא ןקַאב

 רע ןעוו גנובעלרעביא עשידיי-ףיט ןוא עסיורג ַא םיא רַאפ זיא סע .הינגד ןייק

 .ןדרי ןופ ןרעסַאװ עליק יד ןיא ןייז לבוט ךיז גָאטרַאפ ןיילַא רענייא סױרַא טייג

 גנולצולּפ רָאג רע טניפעג סעקינצוביק עטװאורּפעגסױא עיירטעג 54 יד ןשיווצ
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 ךלַאב ןוא שימייה ךיז רע טליפ ָאד ךיוא .(= "רעדנעטש ןשהבישי ןופ רבח ַא;

 : סעומש ַא ןופ ןטימ ןיא רע זיא
 ַא וצ טייקטיירג ןָא ,וצרעהַא ןעמוק טינ ןעמ לָאז ץוצינ ןָא --- ;

 .גָאט ןייק ןטלַאה טיִנ ךיז ןעמ ןָאק ןקידתוירזכַא ןַא חבזמ
 "עד רָאנ טעברַא רעזדנוא טָאה -- רעטייווצ ַא טגָאז -- רעבָא --

 שידיי סָאד ןיא ָאד רָאנ ןוא ָאד זַא ,ןסייו רימ ןעוו ,םעט ַא טלָאמ
 ,שימָאנָאקע ,לַאנָאיצַאנ ,שיטילָאּפ ,קלָאפ

 זיא ,טליוו ריא ביוא ,זדנוא ייב רָאפ טמוק סע סָאװ ,ץלַא סָאד --
 ןעמענ ָאד ןעמ זומ אמתסמ .ןובשח יּפ לע טינ טמיטש סע ,לענָאיצַאריא
 -לעוו ףיוא ,דרע יד .,.טכַארטַאב ןיא סעירעטסימ ןוא תוחוכ ערעדנַא
 ןענייז ,ןסע רימ סָאװ ,סענעװַאק יד ,טקַאפ ַא טרָאפ זיא ,ןגיל רימ רעכ
 ןדרי םייב ןוא תרנכ םייב ָאד ןשטנעמ האמ עבלַאה רעזדנוא ןוא ןטקַאפ
 ,טשינ זַא טגָאז ....טקַאפ ַא זיא

 ,..טפַאשנדלעה ןיא ךיז ןטסעמרַאפ ןייק טשינ רעבָא ךָאד זיא סע --
 ןשטנעמ קיצפופ ןוא ריפ --- רָאי ןצפופ ךָאנ ...תונברק ןעגנערב ןיא
 ,ךייא ךיא גערפ ,..קלָאפ םייב טסעק עזייוולייט ףיוא ץלַא ךָאנ ןוא .,,
 רָאי יירד רַאפ זיא ?ןעמוקעגוצ שטנעמ ןייא שטָאכ רָאי יירד רַאפ זיא
 טשינ ךָאד זיא עגַארפ יד ןוא ?ןעמוקעגוצ לילג ןיא הצובק עיינ ןייא

 רעװַאקישט ַא ןייז רשפא ןלעװ עכלעוו ,ןשטנעמ קיצפופ ןוא ריפ ןגעוו
 יד ןגעוו ךָאד זיא עגַארפ יד ...ןַאמָאר ןטנַאסערעטניא ןַא ןיא לטיּפַאק
 ףמַאק רעייז ןפמעק ,ןבעל רעייז ןבעל ייז ...םינומה עשידיי ןענָאילימ
 ,.. םולח וצ טינ ןליפַא ייז טמוק הינגד ןוא

 ,ןיירַא רענייא טמורב ...תולג רעד --
 *,..תולג רעד ,ָאי --

 -מערָא רעשיבַארַא ןופ ,ןבורח םעד ייב ךוזַאב ןייז רעביא קרַאטש טבעל רע

 קיצנַאװצ טימ טשרע רע טביײרשַאב סָאד ךיוא) יברעמ-לתוכ ןטלגנירעגמורַא טייק

 ןליפעג עשידיי עקידנעלמערד-ףיט ףיוא םיא ןיא ךיז ןקעוו סע ,(רעטעּפש רָאי

 עכלעוו ףיוא ,גרעב יד וצ ,ןורימ םוצ ,הירבט ןייק ,תפצ ןייק טמוק רע ןעוו

 -רַאוװּפָא-חישמ יד ,םילבוקמ יד ואוו ,עטכישעג עשידיי ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע

 | : ןייגמורַא ןגעלפ רעט
 ...לֹאוג ןופ ןעמוק ןכָאנ שינעטרַאװ טימ לופ ךָאד ןענייז גרעב יד;

 -רעד תומולח ,ןייז-היחמ ןענעק גרעב-לילג יד .תומולח יד ךיא רעה

 ,םולשה וילע ,טגעלפ קסבעטיוו ןופ לדנעמ םחנמ 'ר ,רימ ןעמ טלייצ
 : רעטצנעפ םוצ ןפיולוצ ןוא ןענרעל ןופ ןסיײרּפָא ךיז לָאמ עלַא ָאד

 "4 ךפוש סחישמ ןיוש ךיז טרעה יצ --

 ַא ןיא רעטעּפש רָאי 20 טימ ןבירשַאב שינעגעגַאב עטכירעגמוא יד טָא טָאה רע (*
 ,"םירמ ןוא האל; ןַאמָאריגנוטייצ
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 רעד .דנורגּפָא ןַא זיא רָאװ ןוא םולח ןשיווצ .טינ טמוק חישמ -- רעבָא

 ; רערעטכינ ַא ןייז זומ לכה-ךס רעטצעל

 ,רעגָאז-םיליהת .בושי ןטלַא ןופ ןדיי טנזיוט קילדנעצ ריפ-יירד;

 -עדייז טימ ןדיי עשילרעטסיוא .ןדיי-סנה לעב ריאמ 'ר ,רענרעל-ארמג
 ,טנעה עשירערָאנש עטלדייאעגסיוא ןוא ןּפיל עקידתונמחר ,ןגיוא ענ

 ןדיי עװַאקישט ,ןטסירוט ןענייז ןדיי טנזיוט קילדנעצ ייווצ-רענייא
 -קעמש-ןואיּפַאכ ,ןטסירוט עקיפיולרָאפ ,ןטסירוט עבלַאה ,ןטסירוט עלופ
 טנזױט קילדנעצ יירד ?הסנרּפ ייב טלַאה רשפא ?סעּפע רשפא ,ןדיי
 -ַארַאט -- ןדיײַאה-וה ,רעדירב עכעלבייל סלדנעמ"םחנמ -- ךעלעדיי
 קילדנעצ רעבלַאה ַא .ןעמיוק ןכרוד טילפ ּפָאק רעד ,הפרש ַא ,םַאר
 -עמָאּפ ןוא ןייוו ,'סעקישטדלישטָאר' ,טסעק סנָארַאב ןיא ןדיי טנזיוט
 ןפרָאװעצ ןענייז טנזיוט קילדנעצ ןבלַאהרעדנָא ןַא ןוא .ךעלעדיי ןצנַאר

 יד ןיא טעברַא רעצרַאװש רעד ייב ,םיבשומ ןוא תוצובק יד רעביא
 .סעינָאלָאק יד ןיא ,טעטש

 ַא -- לטבש שַאמ-שימ ַא ,עקידלארשי ץרא ןַא ,עלהמוא ענדָאמ ַא

 | ."טבש רעטשימעצ ,רעטשימרַאפ

 יז .ןעלקיטרַא עסיורג 22 ןיא ןבירשַאב עזייר עקיכָאװ-ןביז ןייז טָאה טַאּפ

 ,םירבח-יײטרַאּפ ןופ ייס סערעטניא ןטסערג ןטימ ןרָאװעג ?ןעגנולשעג, ןענייז

 ,רענגעק עשיטסינויצ ןופ ייס

 -עגמוא ןענייז רענגעק .ןײלַא ליומ ןייז ןופ טכירַאב ַא ןרעה ייז ןליוו טציא

 .ןריפסיוא ענייז ןפורנשיווצ טימ ןעײרשוצּפָא קידלוד

 טמוק ,ץיה רעקידזומת ַא ןיא ,עשרַאװ ןיא גניטימ-טכירַאב ןטשרע םעד וצ

 :ױזַא םעד ןגעוו טעטכירַאב גנוטייצסקלָאפ עשידנוב יד .םלוע רעקיזיר ַא

 "רעדיוש שממ ןענייז ,רעביא טיג טַאּפ רבח רעד עכלעוו ,ןטקַאפ יד;
 ,רעטעברַא יד ןופ עגַאל עשיגַארט יד סיוא טלָאמ רענדער רעד .עכעל
 עלַא ןיא .רעזייה ןעיוב םייב טקיטפעשַאב בור רעייז ןיא ןענייז עכלעוו

 "יוב יד .טועימ ןקיטשינ ַא ייז ןדליב ןגייווצ-עירטסודניא ערעדנַא
 טלָאמעד ןלעװ סָאװ .ןלעטשּפָא טונימ רעדעי וצ ךיז ןעק גנוגעװַאב

 יד ?טעברַא יד ןרילרַאפ ןלעװ עכלעוו ,רעטעברַא רעטנזיוט יד ןָאט
 ןַאד טמוקַאב קלָאפ ןשידיי ןופ יגנובעלפיוא עלַאיצָאס ןוא עלַאנָאיצַאנ'
 ."ןביק עקיליב ...ןיא גנורעּפרעקרַאפ ריא

 עסיורג רעקילדנעצ רעביא טכירַאב ןייז טימ ןרָאפעגמורַא ךָאנרעד זיא טַאּפ

 ןעזעג בָאה ךיא סָאװא טַארעּפער ןייז זיא םוטעמוא .דנַאל ןיא טעטש עניילק ןוא

 -סינויצ-שידנוב עסייה יד ןופ עמעט-טּפיוה יד ןרָאװעג ךָאנרעד ?עניטסעלַאּפ ןיא

 רעטסגרע רעד סלַא ןרָאװעג טניורקעג רע זיא ןטסינויצ יד ייב .סעיסוקסיד עשיט

 ."ןויצ-אנוש;
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עביל ַא טלמעלפעג ןטַאּפ ייב ךיז טָאה ,ןגרָאברַאפ ףיט ,ןצרַאה ןיא רעבָא

 -סילַאיצָאס עשידיי יד וצ ןוא תפצ ןוא םילשורי וצ ,דרע רעשידיי רעטלַא רעד וצ

 .תרנכ םייב תומולח-ילעב עשיט

 הליהק רעד ןיא 1

 עשידיי יד ןיא ןלַאװ טרעלקרעד גנוריגער עשיליוּפ יד טָאה 1924 בייהנָא

 ,תוליהק

 יד ןיא ןגעלעג ןרָאי רעקילדנעצ ןיוש ןלױוּפ ןיא ןענייז תוליהק עשידיי יד
 (טעטש עסיורג יד ןיא) ןביולג סהשמ ןופ ןקַאילָאּפ ,ןרָאטַאלימיסַא ןופ טנעה

 "רעטעברַא יד ,ןטסינויצ ןופ שימוצ ַא טימ טרָאד ןוא ָאד ,שדוק-ילכ יד ןופ רעדָא

 יז ןעוו לָאמ עקיצנייא סָאד ,טַאהעג טינ אשמו-עגמ ןייק ייז טימ טָאה גנוגעװַאב

 -רעטעברַא רעד ןיא ןוא לַאפ-טיוט ַא תעב ןעוועג זיא ייז וצ ןעמוקנָא טזומעג טָאה

 ,"לביטש-םיתמ סָאד; ןפורעג רדסכ תוליהק יד ןעמ טָאה קיטסיצילבופ

 -רענָא טָאה טכַאמ עשיליוּפ יד .ןלַאװ עיינ ןעמוקרָאפ טפרַאדעג ןבָאה טציא

 רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןענַאגרָא-גנוטלַאװרַאפטסבלעז יװ תוליהק יד טנעק

 עצנַאג יד ןרעײטשַאב וצ טכער סָאד טַאהעג טָאה הליהק יד .גנורעקלעפַאב

 רעד ןופ דילגטימ ַא ןעוועג שיטַאמָאטױא זיא דיי רעדעי) גנורעקלעפַאב עשידיי

 ,רעטלעג יד ןופ גנולייטרַאפ יד ןעמיטשַאב טנעקעג טָאה ןוא (הליהק

 יד טָאה סנטשרע .טצענערגַאב טלּפָאד ןעוועג רעבָא זיא עימָאנָאטױא יד

 רעשיליוּפ רעד ןופ טכיזפיוא רעגנערטש רעד רעטנוא ןטעברַא טזומעג הליהק

 םעד ןכָארטשעגרעטנוא טלוב ןטוטַאטס-הליהק יד ןבָאה סנטייווצ ןוא ; טכַאמ

 ,הליהק רעד ןופ רעטקַארַאכ (ןלערוטלוק-ילַאנָאיצַאנ םעד טינ ןוא) ןזעיגילער

 "דנוב; רעד .עטַאבעד עסייה ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןעייר עשידנוב יד ןיא

 ,תוליהק עקידנריטסיסקע יד וצ שיטירק טסכעה ןגױצַאב ןרָאי עלַא ךיז טָאה

 טָאה "דנוב; ןופ גנולעטשנייא עשיטסילַאיצָאס-רענָאיצולָאװער ענײמעגלַא יד

 אשמו-עגמ םוש ןייק ,טײקיזָאלסימָארּפמָאק ,ףמַאק-ןסָאלק ןטולָאסבַא טריטקיד

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןופ ןטכיש ערעדנַא טימ

 -סױרַא רעבירעד ךיז טָאה רעוט עשידנוב יד ןופ לייט רעקידנטיײדַאב ַא

 רעד תבוטל ןעלקיטרַא-עיסוקסיד עפרַאש .ןלַאװ יד ןריטָאקיָאב רַאפ טגָאזעג

 -ָאװָאנ .ע רַאטערקעס-יײטרַאּפ רעד ,שטיװעלַאכימ ,ב טקורדעגּפָא ןבָאה גנולעטש

 יד ןופ רעריפ רעד ,("םייחש) רעסַאװ .מ ק"צ ןופ רעציזרָאפ-עציוו רעד ,יקזדורג

 ,(םיובלגיז .ש) רוטרַא .ז ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ
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 הליהק ועד ןיא

 -ײטרַאּפ ןיא רַאּפשנָא םעניילק ַא טימ עפורג ַא ןענַאטשעג זיא ייז ןגעקטנַא

 ןופ רעוט ענעזעוועג יד טליּפשעג ייז ןשיווצ ןבָאה לָאר עקידנריפנָא ןַא .טַארַאּפַא

 ,"טמיטשעג לַאנָאיצַאנ; רעמ ןעוועג ללכ-ךרדב ןענייז סָאװ ,"עטקיניײארַאֿפ יד

 טָאה ןלַאװ-הליהק יד ןיא גנוקילײטַאב רעד תבוטל לקיטרַא ןטסייה םעד

 ןזעיגילער ןלעיציפָא ןגעוו טנעמוגרַא םעד ּפָא טפרַאװ רע .טַאּפ טכעלטנפערַאפ

 ."געוו ןפיוא יורטש ַא, זיולב יו תוליהק יד ןופ סוטַאטס

 יו טינ ענימג יד עסַאמ עשידיי יד ףיוא טסַאפ טושּפ טסָארּפ ןוא;
 ,טפַאשרעײטשרָאפ-ןסַאמ ַא יו ,להק םעד יו רָאנ ,עיפַארַאּפ עזעיגילער ַא
 ןרעװ טכַאמעג טעװ טרָאד .טלעוו ערעסיוא יד ףיוא ךיוא סע טסַאפ ױזַא
 .!קיטילָאּפ עלַאנָאיצַאנ' --- טוטַאטס ןטיול טשינ ןוא טוטַאטס ןטיול ָאי --
 -עברַא רעשידיי רעד ןופ גיוא עדנכַאװ סָאד ןייז ןפרַאד ןוא ןענעק רימ
 ךיז רַאפ ןּפַאלקרַאפ ןיילַא רימ ןלָאז .ןגייווש טשינ ןוא ןעז .עסַאמ-רעט

 ?ריט יד |
 יד ןקעדפיוא ,סעקסַאמ יד ןסײררעטנורַא ? ןָאט רימ ןענָאק סָאװ

 -סיױרַא ,הרות ןייז ןוא טָאג טימ רחסמ ןשלַאפ םעד ,רקש םעד ,תועיבצ
 -טלעוו ןגעוו ןפירגַאב ערעזדנוא ,ןּפיצנירּפ ,ןטַאלוטסָאּפ ערעזדנוא ןקור
 ,"ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןשינעפרעדַאב ןוא גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעכעל
 (1924 ץרעמ ןט27 םעד ,גנוטייצסקלָאפ עיינ ,רענליוו .י)

 טגיזַאב טָאה עּפורג *עטריטנעירָא-לַאנָאיצַאנק יד זַא ןעוועג זיא ףוס רעד

 -רָאפ עשידנוב יד זַא ,עקַאט סע טָאה ןסייהעג .*ןטסידנוב עלַאסקָאדָאטרָא; יד

 ןפמעקַאב וצ ידכ רָאנ ,הליהק יד ןקרַאטש וצ ףיוא טינ ןטעברַא ןלעוו רעייטש

 | : םרָאפ עקיטציא ריא
 ריא ןיא הליהק עשידיי יד זַא ,וצרעד רימ ןבערטש רעבירעד;

 טרָא ריא ףיוא ןוא ןריטסיזקע וצ ןרעהפיוא לָאז טלַאטשעג רעקיטנייה
 םינבר יד רעכלעוו ןיא ,הליהק עכעלטלעוו עיינ ַא ןרעוו טיובעגפיוא לָאז
 .ןבָאה טינ העד םוש ןייק ןלָאז םינייד ןוא

 ! ךיז ןעמ טעװ ןלַאװ יד ןיא ןקילײטַאב רעבָא

 ןטסינויצ יד ןבָאה ןטַאדנַאמ 50 יד ןופ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער-לַאװ רעד

 יד ,3 -- ןטסיקלָאפ יד ,25 -- ןטנעמעלע עמורפ יד ,14 ןעמוקַאב עשרַאװ ןיא

 .5 =- "דנוב; רעד ןוא 2 -- ןויצ ילעוּפ עקניל

 ,טַאּפ ןעוועג זיא עטלייוועגסיוא 5 יד ןשיווצ

 טָארקנַאב רעלופ רעד ןעוועג זיא ןלַאװ יד ןופ טַאטלוזער רעטסקיטכיו רעד

 -עלַאב טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא יו רעמ ןבָאה סָאװ ,ייז ,ןרָאטַאלימיסַא יד ןופ

 ןעמיטש 240 זיולב ןעמוקַאב ןבָאה ,"ענימג; רעװעשרַאװ רעד ןיא טעװעטַאב

 .ןַאמטַאר-הליהק ןייא ןייק וליפַא ןלייוואוצסיוא ןזיװַאב טינ ןבָאה ןוא
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 םעד ןופ גנוציז-ריאוטיטסנָאק יד ןפורעגפיונוצ טָאה גנוטלַאװרַאפ עטלַא יד

 ,טַאר-הליהק םעיינ

 טנעמָאמ רעשילָאבמיס ַא ןעוועג סע זיא ,ןבירשעג רעטעּפש טָאה טַאּפ יו

 עשידיגנ עשירָאטַאלימיסַא עטלַא יד :עטכישעג רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא

 -סקלָאפ עיינ יד רעביא ןעמענ ןבעל ןשידיי ןיא העד יד ,ּפָא ןטערט םיפיקת

 ,שארב *דנוב,, ןטימ טפַאשרעטעברַא יד ךיוא -- ןשיוװצ ,ןעגנוגעווַאב

 רעד ןופ "סעזערפא רעטלַא רעד .גנוציז עשיטעטַאּפ ַא ןעוועג זיא סע

 -רעירפ עלַא ןריפ סָאד טגעלפ רע יװ ,גנוציז יד טנפעעג טָאה ןַאמגערב "ענימג;

 ןזיװַאב טינ רע טָאה ןצַאז רָאּפ ַא יו רעמ רעבָא ,שיליוּפ ףיוא ,ןרָאי עקיד

 : ןעיירשעג טימ טמערוטשעצ ךיז טָאה לַאז רעד .ןדיירוצסיוא
 ! שידיי ! שידיי

 רעד ףיוא ןייטש ןבילבעג רָאטַאלימיסַא רעטלַא רעד זיא רענערָאלרַאפ ַא

 -ַאוצ ןקידנעטשלופ םעד טרירטסנָאמעד טלוב טָאה טײקנרָאלרַאפ ןייז .ענובירט

 קידנגערפ טינ .םיאבג עשירָאטַאלימיסַא-שיריבג יד ןופ הלשממ רעד ןופ ךָארבנעמ

 ףיוא ףױרַא ךילרע "דנוב; ןופ רעריפ רעד זיא ,םיא ייב שינעביולרעד ןייק וליפַא

 ךיוא ןבָאה םיא ךָאנ .עדער-עיצַארַאלקעד עסייה ַא ןטלַאהעג ןוא ענובירט רעד

 ןיא עירעלַאג רעיושוצ יד ,לַאז רעד ,.שידיי ףיוא ךיוא -- טדערעג ערעדנַא

 טשינ רעמ וליפַא ךיז טָאה רענייק .ןעיירשעגסיוא-שידיי טימ לופ ןעוועג

 רע זיא רעקידכעבענ ַא ."סעזערּפ; ןשירָאטַאלימיסַא ןקיטכענ ןפיוא טקוקעגמוא

 ...ןוא תוחוכ ענייז ןעמונעגפיונוצ טָאה רע זיב לוטש-רעציזרָאפ םעד ףיוא ןסעזעג

 | ,גנוציז יד ןסָאלשעג

 ענעצס עשירָאטסיה ,עשיטַאמַארד עקיזָאד יד ןבירשַאב יונעג טָאה טַאּפ

 סע ןעווא :לקיטרַא ןַא ןיא ןוא טכירַאב-עסערּפ םענעבירשעגרעטנוא:טינ ַא ןיא

 ,(1924 ילוי 11 ,8 ,גנוטייצסקלָאפ) *ןרעטָאלב ןצַאלּפ

 רעד בילוצ ךיז רעסיוא ןעוועג ןיא טפַאשלעזעג עכעלרעגריב עצנַאג יד

 טסילַאנרושז רעטנַאקַאב רעד .רעײטשרָאפ-רעטעברַא עשידיי יד ןופ *הּפצוח;

 ,(* ?סרעּפעטש לרעב ןוא סטַאּפ בקעי יד, טריקַאטַא טנעמָאמ ןיא טָאה ןָאזשאוי .ב

 "קיאעפ טינ תונויזב עדליוו ןוא גנורעטשעצ ןוא ןברוח ףיוא יו רעמ ןענייז עכלעוו

 ,(1924 ילוי ןטפ םעד ,גנוטייצסקלָאפ)

 ? רעטייוו סָאװ

 "רעביא ןרָאװעג ןזָאלעגוצ טינ טַאר-הליהק רעיינ רעד זיא רָאי ןבלַאהרעדנָא

 -רעטסוש עשידיי יד ןופ רעריפ רעכעלמיטסקלָאפ ,סַארַאבמַא לרעב -- רעּפעטש לרעב (+*
 | ,רענעמטַאר הליהק עשידנוב 5 יד ןופ רענייא ,רעטעברַא
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 הליהק רעד ןיא

 ןרָאװעג טכיירגרעד זיא 1926 רַאורבעפ ןט2 םעד טשרע .טעברַא יד ןעמענוצ

 ַא טימ ןַאמגערב ןבלעז ןכרוד ןרָאװעג טנפעעג זיא גנוציז יד : סימָארּפמָאק ַא

 ךַארּפש יד .שידיי ןוא שיאערבעה ,שילױּפ ףיוא רעטרעוו עטגָאזעגּפָא לענש רָאּפ

 !שידיי זיולב עקַאט ןוא -- שידיי ןעוועג זיא ןעגנוציז עקידרעטייוו עלַא ןופ

 יגיז ןקידנעטשלופ ַא ןטלַאהעגּפָא ָאזלַא טָאה דצ-שידיי רעד

 טַאּפ ןוא רעציזרָאפ ריא ןעוועג זיא ךילרע) עיצקַארפ עשידנוב עניילק יד

 עשיאייטרַאּפ-ןשיווצ יד ןיא "דנוב; םעד ןטערטרַאפ סע ןגעלפ ייז .רַאטערקעס ריא

 רעד ייב ןלעוּפ טנעקעג טינ ךיז טיײטשרַאפ טָאה (הליהק רעד ןיא ןעגנוטַארַאב

 סע סָאװ ,ןגַאלשרָאפ ערעייז ןעמעננָא לָאז יז זַא ,טייהרעמ רעשיטסינויצ-הדוגא

 -הליהק םעד ןעלדנַאװרַאפ וצ זיא ,סָאמ רעטסלופ רעד ןיא ןעגנולעג ָאי ריא זיא

 זיא גנוציז עדעי .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ טנעמַאלרַאּפ םעד ןיא טַאר

 רעד ןופ ןגעלפ רענדער עשידנוב יד .טכַאלש עשיאיידיא עסיורג ַא ןעוועג

 סעטַאבעד עסייה יד .םַארגָארּפ רעייז ןרימַאלקָארּפ הליהק רעד ןופ ענובירט

 גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןגירק ןגעלפ רענגעק עשיסקָאדָאטרָא ןוא עשיטסינויצ יד טימ

 | ,טָאטש ןיא

 "ךוניח ןוא -רוטלוק יד ןגעוו רענדער-טּפיוה רעד ןעוועג זיא טַאּפ בקעי

 רעריפ-טּפױה יד ןוא םיא ןשיװצ סעטַאבעד עקידהמשנ ,עסייה יד .(* סעגַארפ

 -- ַאיא ןַאמדירפ עשיז ,םייהנקָארט ,ןיוועל ריאמ-עשטיא --- עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ

 ןכעלטלעוו םעד ןשיװצ ןטכעפעג עסיורג ןעוועג טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא ןענייז

 ,טלעוו רעמורפ רעד ןוא רעגַאל

 ריאמ-עשטיא 'ר טימ ןפָארטעג טַאּפ ךיז טָאה ,המחלמ רעד ךָאנ ,רעטעּפש

 טימ ןבָאה סָאװ ,םילבא יװ רָאנ ,רענגעק עשיטילָאּפ יו טינ ןיוש --- ןיוועל

 ,תומחלמ-רעטרעװ עסייה ענעי טנָאמרעד עיגלַאטסָאנ ןוא רעיורט

 -הליהק עשידנוב עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא 5 ןיא

 ,םינינע-לוש ןוא -רוטלוק ןגעוו טנערעפער רעד ןעוועג זיא טַאּפ .רענעמטַאר

 ,רוטַאטקיד וצ ןלױּפ ןופ גנַאג רעלענש רעד ןביוהעגנָא רעבָא ךיז טָאה דלַאב

 -יצַאב עטוג ןיא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,םיפיקת עשיטסינויצ ןוא עשיסקָאדָאטרָא

 -כעלגעמ יד טצענערגַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבָאה ,טכַאמ רעיינ רעד טימ ןעגנוא

 עלַא ןפרַאװּפָא ןגעלפ ןוא סענובירט-סקלָאפ רַאפ תוליהק יד ןצונוצסיוא ןטייק

 .סעיצוטיטסניא-סקלָאפ ןוא עכעלטלעוו עשידיי יד רַאפ עציטש ןגעוו ןגַאלשרָאפ

 יד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טפָאשרענגעק יד טָאה ןעגנוגנידַאב עכלעזַא ייב

 ךייא טימ טריפ ןײלַא ןבעל סָאד, : "ליּפש-קזוח רעד וצ ןעמענ לָאז ףוס ַא, : לשמל )*

 .(1927 רעבמעװָאנ ןט3 ןוא רעבמעטּפעס ןט11 םעד ,גנוטייצסקלָאפ עיינ) "חוכיו םעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ינוי ןט10 םעד ןוא ןעייר עשידנוב יד ןיא טנַאהרעבױא יד ןעמונעג תוליהק

 ,תוליהק יד ןופ ןטָארטעגסױרַא "דנוב רעד זיא 9

 טָאה המחלמ-טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד רַאפ טרַאה טשרע

 רעד ןעוועג ןַאד זיא רע .תוליהק יד וצ טרעקעגמוא קירוצ ךיז "דנוב; רעד

 עשידנוב עטלייװעגסיוא יד ןופ לָאצ יד ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא חוכ רעטסקרַאטש

 לָאמ ַא רעדיוו ךיז טייטשרַאפ זיא טַאּפ ,רעסערג קיכַאפליפ ןעוועג זיא רענעמטַאר

 ,"דנוב; ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיוו יד ןופ ןעוועג

 טנָארפ-רוטלוק ןפיוא 2

 עשיטילָאּפ ַא רָאנ טינ ןעוועג ןרָאי עלַא זיא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד |
 ,גנוגעוװַאב רוטלוק ַא ךיוא רָאנ ,גנוגעווַאב עשימָאנָאקע רעדָא

 זיא יז ,ןלוש-רעדניק יד טימ זיולב טנגונַאב טינ ךיז טָאה טעברַא-רוטלוק יד
 ןיא זיא עשרַאװ ןיא .טייהנגעלעג רעדעי ייב ןוא רעהפיוא ןָא ןרָאװעג טריפעג

 טָאה סָאװ ,"עגיל-רוטלוקע עיצַאזינַאגרָא ןַא ןרָאװעג טיובעגפיוא ןרָאי רע30 יד
 רעד ןרָאװעג ןפַאשעג ךיוא זיא סע .טעברַא-רוטלוק עטגייװצרַאפ ַא טלקיװטנַא
 -ךוב ןוא גַאלרַאפ רעטסקיטכיװ רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,"עגיל"רוטלוקע גַאלרַאפ
 ,ןטעברַא יד טָא ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה טַאּפ ,ןלוּפ ןיא רעטיײרּפשרַאפ
 עגיל-רוטלוק יד סָאװ ,טלעוו-רעכיב לַאנרושז ןקיטכיוו םעד רַאפ ןבירשעג טָאה
 רָאפנעמַאזוצ-ןקעטָאילביב םוצ גנוסירגַאב ַא טימ ןעמוקעג זיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה
 -ינַאגרָא-לוש רעד ץוחמ) טיבעג-רוטלוק ןפיוא טיײקיטעט-טּפיוה ןייז .וו"זַאא
 לָאר ןייז ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה (לג"דא הליהק רעד ןיא ףמַאק ןייז ,עיצַאז
 .רענדער סלַא ןוא רעביירש סלַא

 ןקידרעטייוו ןיא רעיונעג רימ ןלייצרעד טייקיטעט רעשירעביירש ןייז ןגעוו
 טציא ,"רענדער ןשידנוב, םעד ןטַאּפ ןגעוו ןבירשעג ןבָאה רימ .ךוב ןופ לייט
 ,"רָאטקעל-רוטלוקק םעד ןטַאּפ ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימָאל

 טכַארבעגסױרַא טינ טציא זיב ךָאנ טָאה ןעמ סָאװ ,הלווע ןַא רעכיז זיא סע
 ןלױּפ ןיא בושי ןשידיי ןופ ןבעל ןיא "ןעגנוזעלרָאפ-רוטלוקא יד ןופ לָאר יד

 ןגעלפ ןטסירטעלעב ןוא ןטעָאּפ ,רעוט-רוטלוק ,רעביירש עשידיי רעקילדנעצ
 עטסנעלק סָאד ןליפַא ,לטעטש וצ לטעטש ןופ ,טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרָאפמורַא
 עטסקיטכיװ יד ןעגנערבּפָארַא רָאי ַא לָאמ ליפ טגעלפ לטעטש עטסנפרָאװרַאפ ןוא
 עלַאקָאל יד ןופ סעיצקעל עקידרדסכ יד רעסיוא ,עשרַאװ ןופ רענדער-רוטלוק
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 טנָארּפ-רוטלוק ןֿפיוא

 ןפרַאד ךעלטעטש עניילק יד ןגעלפ טיונ רעטסערג ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא .רעוט

 רַארָאנָאה ןרַאפ ייס ןוא תואצוה יד רַאפ ייס (ןטעליב-טירטנייא יד ןופ) ןלָאצַאב

 רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סעיצקעל יד ןופ הסנכה יד ןעמעוו ייב ,ןרָאטקעל יד ןופ

 ייב לעיצעּפס ,ןסַאמ עטיירב יד ייב ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד .הסנרּפ רעייז ןופ לייט

 -רעד לָאמ עלַא טגעלפ סָאד זַא ,רעקידלַאװג ַאזַא ןעוועג רעבָא זיא ,טנגוי רעד

 טעװ טסָארפ ַא ,יינש ַא ,ןגער ַא זַא ןעוועג טינ זיא רַאפעג יד .ןרעװ טכיירג

 רענדער םעד ןביולרעד טינ טעװ עכורעװַאז ַא זַא רָאנ ,םלוע םעד ןטלַאהּפָא

 רעטייווצ רעד וצ לטעטש ןייא ןופ ןטילש רעדָא ןגָאװ ןטימ ןעמוק וצ ןזייװַאב

 ןטלַאה ןפרַאד לָאמ טפָא רענדער ַא טגעלפ ,תבש ןוא קיטיירפ ,ךָאװ-ףוס ַא ןיא)

 ןלָאז סע זַא ,ןעועג זיא הנכס עטסערג יד .(ךעלטעטש יירד ןיא סעיצקעל יירד

 ַא ןטָאברַאפ וצ טכַאמ רעד ןופ ץורית רענעמונעגנָא רעד) *ןטיפוס ןצַאלּפ;

 יד ואוו ,לַאז ןיא *טיפוס רעד טצַאלּפ'ס; זַא ןרעלקרעד : ןעוועג זיא גנוזעלרָאפ

 .(ןעמוקרָאפ ףרַאד גנוזעלרָאפ

 ןרָאטקעל עטסטבילַאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ ןעוועג זיא טַאּפ

 וצ לָאז ןעמ זַא ,טעטש יד ןופ ווירב ןגירק רדסכ טגעלפ *דנוב; ןופ ק"צ רעד

 ןייק ןעמוקעג זיא ץניוװָארּפ רעד ןופ רעוט ַא רָאנ ןעוו ןוא ."רענליוו .יא ןקיש ייז

 םיא ייב ןריבורּפ ןוא ןטַאּפ טימ ןפערט וצ ךיז ןדיימסיוא טינ רע טגעלפ ,עשרַאװ

 .טָאטש ןייז ןיא ןעמוק וצ גָאזוצ ַא ןלעוּפסױא

 : סעמעט עטסנדײשרַאפ עמַאס יד ףיוא ןעוועג ןענייז ןטַארעּפער-רוטלוק ענייז

 םוצ געוו רעד, רעדָא *סַאג רעשידיי רעד ףיוא לגנַארעג-רוטלוק , יו ענײמעגלַא

 ףיוא; ,"גנופַאש רענרעדָאמ רעד ןיא ללכ רעד ןוא דיחי רעד; ,"ןשטנעמ םעיינ

 -- סעמעט עשירַארעטיל ףיוא ליפ רעייז ןוא "הפוקת רעיינ ַא ןופ ץענערג רעד

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא עגנוי יד ןגעוו ,שַא ,םכילע-םולש ,ץרּפ ןגעוו

 רעטסיימ עסיורג יד ןגעוו ךיוא ןוא ,רוטַארעטיל רעשידיי-שיטעווָאס רעד ןגעוו

 ,ערָאגַאט טַאנַארדניבַאר ,סיברַאב ןוא ןַאלָאר ןעמָאר --- רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןופ

 -עטיל ַא ענייז .דנַאלשטייד ןופ רעביירש-גירק"יטנַא ערעדנַא יד ןוא קרַאמער

 יעדער עשיטירק-רוטַארעטיל ַא יװ רעמ ןעוועג לָאמ עלַא זיא עיצקעל-רוטַאר

 -יוהרעד רעכעלשטנעמ רענײמעגלַא רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג קידנעטש זיא יז

 .ןעגנובערטש-טייהיירפ יד טימ ,עיידיא רענעב

 .עשרַאװ ןיא ענובירט-רוטלוק עקידנעטש ענעגייא ןייז ןפַאשעג ךיז טָאה טַאּפ

 ןימ רעד ןרָאװעג ןלעפעג רעייז םיא זיא 1920 ןיא עקירעמַא ןיא ךוזַאב ןייז תעב

 ןיא גרובסמַאיליװ ןיא טריפעג ןַאד טָאה קעדַאלװ .ב סָאװ ,"םורָאפ ןעּפָא; ןופ

 סעּפע עשרַאװ ןיא ןלעטשוצפיוא ןסָאלשַאב רע טָאה ,קירוצ קידנעמוק .ןילקורב
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 טָאה סָאד ."םורָאפ רענעפָא ןעמָאנ ןבלעז םעד טצונעג וליפַא טָאה רע .סכעלנע

 עיצוטיטסניא יד ךיז טָאה ןכיג ןיא רָאג רעבָא ,דמערפ ןעגנולקעג בייהנָא ןופ

 ץשידיי עטנעגילעטניא יד ןופ ןזיירק יד ןיא ןיוש טָאה ןעמ זַא ,ןעמונעגנָא ױזַא

 ךיז ןעמ טפערט טנוװָא ןיא קיטיירפ ןדעי זַא ,טסואוועג עשרַאװ ןופ רעטעברַא

 ,טַאּפ רבח ןופ *םורָאפ; ןפיוא

 ףיוא לושסקלָאפ רעד ןופ לַאז ןסיורג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא םורָאפ רעד

 -רוטלוק; רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא עיצַאזינַאגרָא יד ,26 ענלַאמכָארק

 ,רעצעלּפ-ץיז 200 סנטסכעה ,250 ףיוא טנכערעגסיוא ןעוועג זיא לַאז רעד ."עגיל

 -עײרַא ןרעהפיוא ןעמ טגעלפ טייצ רעטמיטשַאב רעד רַאפ העש עבלַאה ַא ןיוש

 ןבלַאהרעדנָא-העש ַא ןעמוק ןוא ןרעדעפ עקַאט ךיז טגעלפ םלוע רעד ןוא -- ןזָאל
 ןומ ךָאנ ןעמ טגעלפ םעד רעסיוא לייוו ,ץַאלּפ-ץיז ַא ןגירק וצ ידכ ,רעירפ

 יד ןייטש ןפרַאד ןגעלפ סָאװ ,ןשטנעמ טרעדנוה ַא ןטסקינײװמַא ןזָאלנײרַא

 | ,טייצ עצנַאג
 רע ."םורָאפ, סקעדַאלװ ןופ םרָאפ עכעלרעסיוא יד רָאנ טצונעג טָאה טַאּפ

 טָאה לכ-םדוק .טלַאהניא ןוא רעטקַארַאכ םענעגייא ןַא ןבעגעג ךיילג םיא טָאה

 רעד ןופ ןשינעעשעג עשיטילָאּפ יד ףיוא ,קעדַאלװ יװ ,טריטנעמָאק טינ רע

 ,סעגַארפ-רוטַארעטיל ןוא -רוטלוק רקיע רעד ,עשידיי ףיוא רָאנ ,(* ךָאװ

 טגעלפ טַאּפ .ךוב יינ ַא ןרעװ טלדנַאהַאב טגעלפ םורָאפ ןדעי ףיוא טעמכ

 ןענעיילרָאפ ,ךוב ןופ ןדלעה יד םלוע ןרַאפ ןבעלפיוא ,טלַאהניא םעד ןבעגרעביא

 ןופ ןרעלעפ יד רעדָא טיײידַאב ןשירעלטסניק םעד ןריזילַאנַא ףוסל ןוא ןגוצסיוא

 גנַאל-םישדח *קעטָאילביב-רעסָארג; רעד ןיא ןעמ טגעלפ טנוװָא ַאזַא ךָאנ .ךוב

 יד ךרוד ןרעװ ?טגָאזרַאפ ףכית טגעלפ רע -- ךוב םעד ןגירק ןענעק טינ

 ,רעכוזַאב-םורָאפ

 ףיוא טרעפטנעעג טָאה רע ,םורָאפ םעד ןיא םלוע םעד ןעיצנײרַא טגעלפ טַאּפ

 סָאװ ,רערעהוצ יד ןשיוצ סעיסוקסיד ןעמוקפיוא ןלָאז סע זַא טזָאלעג ,סעגַארפ

 טכַארטַאב *םורָאפ, םעד טָאה רע .ָאװינ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג לָאמ עלַא ןענייז

 טָאה ןוא רוטַארעטיל ןוא רוטלוק ןגעוו טנגוי רעד ןופ *סַאלק-ןרעל, ןייז רַאפ

 ךס ַא .םלוע ןטימ *ןסעומש; םייב גנורַאפרעד עשיגָאגַאדעּפ ןייז ןזיװעגסױרַא

 טגעלפ טַאּפ ,רעביירש עשידיי-שיטעיווװָאס יד ןופ ןעוועג ןענייז רעכיב עטלדנַאהַאב

 ןטײקשלַאפ ןביירש סָאד ,רעטקַארַאכ-עדנַאנַאּפָארּפ רעייז ןסײררעטנורַא ףרַאש

 ןפיוא סעקַאטַא יד ,ןעגנולפירקרַאפ עשירעלטסניק יד .עיניל-ייטרַאּפ רעד טול

 טייצ עסיװעג א "עגילירוטלוק, יד טָאה ,םורָאפ סטַאּפ ןופ טײקרעלוּפָאּפ יד קידנעעז (*
 ,ךילרע .ה טימ םורָאפ ןשיטילָאּפ ןלעיצעּפס ַא ךיוא טריפעג

2111 



 טנַאוֿפ-ווטלוק ןפיוא

 ןענייז לַאז ןיא .רעגייטש ןשידיי ןטלַא םעד ףיוא ,ןטסינויצ יד ףיוא ,יידנובק

 ןעמוק ןגעלפ ייז .ןטסינומָאק עשידיי עטנעגילעטניא עגנוי ךיוא ןעוועג לָאמ עלַא

 טינ ךיז עיסוקסיד יד טגעלפ ןגעווטסעדנופ .רערעהוצ ערעדנַא יד יוװ טרָאװ םוצ

 .סעטַאבעד עשיטילָאּפ ייב ללכ רעד ןעוועג זיא'ס יו ,ןעיירעלדיז ןיא ןעלדנַאװרַאפ
 -- סעגַארפ טימ ךעלעטעצ ןקישוצ לָאז םלוע רעד זַא ,ןטעב טגעלפ טַאּפ

 סָאד טגעלפ לָאמ טפָא .קיטיירפ ןטסטנעָאנ םעד ןרעפטנע ייז ףיוא טעװ רע ןוא

 ןייגרעד טינ טגעלפ סע זַא ,טייצ ליפ ױזַא ןעמענרַאפ סעגַארפ ףיוא ןרעפטנע

 ,טַארעּפער ןטיירגעגוצ סטַאּפ וצ

 טקידנערַאפ טינ טייוו ךָאנ טָאה םלוע ןופ גנוקילײטַאב יד ,עיצקעל יד רעבָא

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה -- טקידנערַאפ ךיז טָאה ץלַא סָאד ןעוו טשרע .םורָאפ םעד

 ,רעקיזומ רעלופטנַאלַאט רעד טריפעגנָא טָאה םיא טימ .לייט רעשילַאקיזמ רעד

 ןיק טצונעג טינ טָאה רע .,ןײטשטַאלג בקעי טנעגיריד-רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 זיא סע ןוא םלוע ןטימ רעדיל ןעגניזנייא טגעלפ רע .רעגניז עלענָאיסעּפָארּפ

 ,ןשטנעמ עשידיי עגנוי רעטרעדנוה ןופ רוביצב גנַאזעג רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג

 ,טלעװ רעצנַאג רעד רעביא ןעגנַאגעצ רעטעּפש ךיז ןענייז סָאװ ,רעדיל ליפ

 ןגָארטעגרעדנַאנופ ןוא םורָאפ סטַאּפ ףיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג לָאמ ןטשרע םוצ ןענייז

 רעטרעדנוה יד עקַאט ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ןבָאה ןטנעניטנַאק עלַא רעביא יז

 ןעמוקעגפיוא םלוע ןקידנעטש ןופ ןענייז טייצ רעד טימ ,םורָאפ ןיא עטקילײטַאב

 ןעמ סָאװ ,רעדיל יד ןעגניזפיוא ןגעלפ ייז ןוא סנירעגניז ןוא רעגניז עקיטכערפ

 ןעוועג ךעלנייועג זיא לָאז ןטקַאּפעג ןיא .ןגָאטכַארַאפ טנרעלעגסיוא ךיז טָאה

 ןעמ ןעק גנַאזעג ןקיביײלג ןוא ןלופטכַארּפ םענעי טָא רעבָא -- סייה ךעלקערש

 ,ןסעגרַאפ טינ

 סייררעביא ןָא טריטסיסקע טָאה עיצוטיטסניא-רוטלוק עכעלרעה יד טָא

 "סטעברַא ןכָאנ גנוגנערטשנָא ערעווש ַא טניימעג סע טָאה ןטַאּפ רַאפ ,רָאי עכעלטע

 טגעלפ ןעמוק םייהַא ! טַארעפער םעיינ ַא ךָאװ עדעי ןטיירגוצ .עיצקַאדער ןיא גָאט

 רעבלַאה ךָאנ טעּפש ,סייוש ןיא רעטקייועגסיױא ןַא ,רעטרעטַאמרַאפ ַא רע

 .רענעדירפוצ ַא רעבָא ,טכַאנ

 :הביס רעטנָאמרעד ןיוש רעד בילוצ *םורָאפ; רעד ךיז טָאה טלעטשעגּפָא

 זיא לַאז-לוש רעד זַא ,ןעזעגמורַא לָאמ ַא טימ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד ,?ןטיפוספ

 ... םלוע ןרַאפ רַאפעג-סנבעל ַא זיא'ס .רעכיז גונעג טינ
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 "ףיקס, דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ רעד 2

 ךעלעמיוב עקנינירג עטשיליופ יד רעטנוטע

 ,י"ךעלהמלש ,ןעלהשמ ןײק טיבנ רעמ ךיז טיפש

 ןופ עזַארפַארַאּפ רעכעלנייּפ סוָאקינרעיּפַאּפ .י ןופ רעטרעוו יד טָא טימ

 ענייז טימ ןעגנוזעג לָאמ ליפ ױזַא טָאה טַאּפ סָאװ ,דיל טמירַאב סקילַאיב .נ .ח

 רעד ןופ לטיּפַאק ןטצעל םעד ןָא רימ ןבייה ,ןלושסקלָאפ עשידיי יד ןיא רעליש

 "דנוב/ ןיא ןטייקיטעט עשירעריפנָא עקיטרַאנדיישרַאפ סטַאּפ ןגעוו גנולײטּפָא

 עשידיי עטעדרָאמעגסיוא ןָאילימ ןבלַאהרעדנָא יד ןופ *טינ רעמ; םעד טָאה טַאּפ

 ןיא ןלױּפ ןשידיי ןופ תוברוח יד ןופ "רעייפ ןוא שַא; םעד ןיא ןעזעג רעדניק

 ןייז ןופ רָאי 20 עטצעל עצנַאג יד ךיז טימ ןגָארטעג ייו םעד טָאה ןוא 6

 םוצ זיב לייוו ,ףרַאש סרעדנוזַאב טריּפשעג ךָארב-רעדניק םעד טָאה רע .ןבעל

 ןופ רענייא ןופ שארב ןענַאטשעג רע זיא ןליוּפ ןיא טעברַא ןייז ןופ גָאט ןטצעל

 ךעלהנח ןוא ךעלהרש ,ךעלהמלש ,ךעלהשמ יד טָא ןופ תונחמ עטסקיטכערּפ יד

 רעשיטסילַאיצָאס; ןסייהעג טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשידנוב רעד --

 ,"ףיקס; תובית ישאר ענייז טיול טנַאקַאב ןעוועג זיא סָאװ ןוא *דנַאברַאפ-רעדניק

 ןביירש וצ רעווש קיכַאפיירד זיא תורוש יד טָא ןופ רעביירש םעד רַאפ

 עניילקג גנוטייצ-רעדניק רעד ןיא ןוא ?ףיקס/ ןיא ,ָאד ,לטיּפַאק ןקיזָאד םעד טָא

 יד ןטײרּפשרַאפ וצ ףױא ןייגוצסױרַא ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ,"גנוטייצסקלָאפ

 ןיימ ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,*ףיקס; ןקידנסקַאװ לענש םעד ןענידַאב ןוא ןעיידיא

 "רעביא ןָא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטָאפ ןיימ טימ טעברַאטימ עכעלטפַאשלעזעג

 ,רָאי קיצרעפ עּפַאנק סייר

 -טנגוי עכעלרעה ענייז טכַארברַאפ טָאה תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד

 "פיוא רָאנ טינ טניימ "ףיקס; ןגעוו ןביירש וצ ,"ףיקס; ןיא קידנטעברַא ןרָאי

 עטלייהרַאפ טינ לָאמ ןייק ןסיירפיוא ךיוא רָאנ ,תונורכז ערַאברעדנואוו ןבעל

 ןענייז סָאװ ,םידימלת ןוא םירבח רעטרעדנוה ךָאנ רעיורט םעד --- ןדנואוו

 | ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג ןענייז רעדָא ךיור ןטימ קעװַא
 גנוגעווַאבירעדניק עקיטרַא-קיצנייא ,עכעלרעה יד טָא :רעבָא רקיע רעד

 ןבעגעג ךיז ךיא בָאה לָאמ ליפ .ךוב ַא ןיא לטיּפַאק ַא יו רעמ ליפ טנידרַאפ

 יד ןופ ליפ ױזַא זַא ,טקַאפ רעד זיולב ,"ףיקס; ןגעוו ךוב ַא ןביירשוצנָא רדנ ַא

 "וק רעפמעקדָאטעג יד ןופ ,גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןדלעה עסיורג

 רעד ןופ רעטקַארַאכ רעד ןוא עטכישעג יד זַא ,טגנַאלרַאפ ,"ףיקס; ןופ ןעמ

 ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו ןטכָאלפעגנײרַא לָאז עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד
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 ייףיקס, דנַאברַאּפ רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאֿפ רעד

 ןוא -- ךעלנייּפ וצ ןעוועג זיא עבַאגפױא יד .הפוקת רעטצעל רעד ןופ קלָאפ

 .יי ןרָאװעג םייוקמ טינ טציא זיב זיא רדנ רעד

 -ָאד םעד ןליפוצסיוא טינ ןיטולחל ךיז טסעמרַאפ לטיּפַאק רעקיזָאד רעד

 עשיטסירעטקַארַאכ רָאּפ ַא ,ןטקַאפ עטלייצעג רָאּפ ַא יו רעמ טינ ,זיולב ןקיז

 ןביױהעגסיױרַא רוציקב ָאד ןענעק גנוגעווַאב רעד וצ -תוכייש סטַאּפ ןוא ןכירטש

 ןרעוו

 עיצקַאדער יד .ןשינעעשעג ייווצ ןעמוקעגרָאפ ןענייז 1926 ,טסברַאה ןיא

 "רעדניק עכעלטנכעוו ַא ןבעגוצסױרַא ןסָאלשַאב טָאה גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ

 "ער ריא רַאפ ןרָאװעג טמיטשַאב זיא טַאּפ ןוא גנוטייצסקלָאפ עניילק עגַאלייב

 "ןעיורפ רעשידנוב רעד ןופ לַאקָאל ןיא זיא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא .רָאטקַאד

 רעכלעוו ףיוא ,גנולמַאזרַאפ-רעדניק עסיורג ַא ןעמוקעגרָאפ "ףאיא עיצַאזינַאגרָא

 ,"ףיקס; רעד ,עיצַאזינַאגרָא עיינ יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע

 "רעדניק עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאװ ,גנוטייצסקלָאפ עניילק רעד ןגעוו

 ןגעוו ןוא שידיי ףיוא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,(לַאנרושז-רעדניק טינ) גנוטייצ

 ןרעוו ןבירשעג רעיונעג טעװ ,ןבעגעג ריא טָאה טַאּפ סָאװ ,רעטקַארַאכ םעד

 ,ךוב ןקיזָאד ןופ ליײטּפָא ןקידרעטייוו ןיא

 עלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא עשירעיצרעד בילוצ ןעמוקעגפיוא זיא "ףיקס,, רעד

 ןעגנוגנידַאב יד ןיא :עטושּפ ןעוועג ןענייז תוביס עלענָאיצַאזינַאגרָא יד .תוביס

 ףיוא טײרּפשעגסױא ךיז טָאה סָאװ ,ףמַאק ןשיאיײטרַאּפ-ןשיװצ ןטפרַאשרַאפ ןופ

 -רעדניק ענעגייא ןַא ןבָאה טפרַאדעג "דנוב; רעד טָאה ,סעּפורג-רעטלע עלַא

 רעשירעיצרעד רעד ןופ ןטכורפ יד זַא ,ןזָאלרעד וצ טינ ידכ ,עיצַאזינַאגרָא

 -קעװַא טינ ןלָאז ןטנַאודַארג יד ,ןרעװ ןריולרַאפ ןלָאז ןלוש יד ןיא טעברַא

 ןופ ןיוש ןבָאה ןטסינומָאק יד .סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ערעדנַא וצ ןרעוו ןסירעג

 טריפעג טָאה סָאװ ,"ןרענָאיּפ, עיצַאינַאגרָא-רעדניק ענעגייא ןַא טַאהעג רעירפ

 "טלעוו-שידיי ןופ רעדניק יד ןשיווצ אקווד עיצַאטיגַא עקרַאטש סרעדנוזַאב ַא

 עיצַאזינַאגרָא עשיאייטרַאּפ עכעלנע ןַא טַאהעג ןבָאה ןטסינויצ יד .ןלוש עכעל

 ,(* "ריעצה רמושה; --

 סנטשרע :ןעװעג ןענייז סעבַאגפיױא עשיטסידנַאגַאּפָארּפ שירעיצרעד יד

 -הכולמ עשילוּפ יד ןופ רעדניק עשידיי יד רעכלעוו ךרוד ,עיצַאזינַאגרָא ןַא ןֿפַאש

 ײנַאגרָא עשיאיײטרַאּפ ענעגייא רעייז טעדנירגעג ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןבָאה ןכיג ןיא (*

 ,טײװ ױזַא קעוװא זיא עיצַאקיפיטארטס עשיטילָאּפ יד ,(ןטסיװָאכָארָאב עגנוי) "רָאבגנויא עיצַאז
 -ָאטרָא-םורפ א וליפא ןעװעג .עיצַאזינַאגרָא-רעדניק ריא טַאהעג גנוטכיר עדעי טָאה רעטעּפש זַא
 ,"יתדה רמושה? עיצַאזינַאגרָא"ןטיוקס עשיסקָאד
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 עשידיי יד ןגירק ןלָאז טעברַא רעד וצ ןײגקעװַא ןזומ סָאװ רעדניק יד ןוא ןלוש

 ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןיא רעדניק יד סָאװ ,גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס ןוא

 ןגירק עלַא ייז ןלָאז ןלוש עשידיי יד ןופ רעדניק יד טימ ןעמַאזוצ ןוא .ןגירק

 ןעגנוצענערגַאב עלַאגעל יד סָאװ ,סָאמ ַאזַא ןיא גנואיצרעד עשיטסילַאיצָאס ַא

 -ײטרַאּפ-שיטילָאּפ ןרעגנע ןיא ןה --- ןסַאלק-לוש יד ןיא ןבעג וצ טינ ןביולרעד

 ןרעטיירב ןיא ןה ,טעברַא ףליה רעשיטילָאּפ רעשיטקַארּפ ךרוד ןוא ןיז ןשיא

 ןטימ טינ ךיז טקידנע סָאװ ,"גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס, ןופ ןיז ןשיגָאגַאדעּפ

 "גנודליב ןוא -גנואיצרעד עיירפ ןיא טצנַאגרעד טרעוװ סָאװ רָאנ ,קָאלג-לוש

 רעד ןופ טינ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעטלע ןבלעז ןופ רעדניק ןופ סעּפורג

 | .עכעלטנגוי ןופ רָאנ ,ענעסקַאװ

 עכלעוו ףיוא ,ןעגנוטַארַאב גנוטיירגוצ יד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה טַאּפ

 "ַאגרָא רעיינ רעד ןופ תודוסי עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ייס ,עשיגָאלָאעדיא יד ייס

 -ינַאגרָא רעד טימ תוכייש עטקעריד ןייק .ןרָאװעג טנכייצעגנָא ןענייז עיצזַאינ

 רעבָא טָאה רע .טַאהעג טינ רע טָאה *ןזיירק-ףיקס, יד טימ ,טעברַא רעלענָאיצַאז

 ךרוד טעברַא ריא ןופ טלַאהניא םעד טרימרָאפ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד טנידעג

 ןעוועג זיא סָאװ) גנוטייצסקלָאּפ עניילק רעד ןיא לַאירעטַאמ ןופ לַאװסיױא םעד

 יד ךרוד ןוא (ןויירק יד ףיוא ןסעומש יד רַאפ םירוקמ-טנורג יד ןופ רענייא

 ןופ ןעוטפיוא יד ןגעוו טקורדעג טָאה גנוטייצסקלָאפ עניילק יד סָאװ ,ןטכירַאב

 טָאה סָאד .ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנוזַאב יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-"ףיקס, יד

 עיינ וצ טרילומיטס רדסכ ייז טָאה ,ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד ןדנובעגפיונוצ

 "עווַאב רעכעלטייהנייא ןַא ןיא ןדנובעגנעמַאזוצ ןזיירק עלַא טָאה ןוא ןעוטפיוא

 םוי-"ףיקס, עסיורג ףיוא רענדער סלַא ןטערטפיוא רע טגעלפ ךעלריטַאנ ,גנוג

 .ןעגנולעטשרָאפ-ןסַאמ רַאפ ןטסקעט ןביירש טגעלפ ,םיבוט

 עלַא רַאפ גנוריפנָא-דנַאל עקילייווטייצ ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא 1929 ןיא

 חסּפ ןעמוקעגרָאפ זיא גנוטַארַאב-דנַאל עטשרע יד .דנַאל ןיא סעיצַאזינַאגרָא

 ...לירּפַא ןט19 םעד :עטַאד יד ,1

 טַאּפ בקעי ,דנַאל ןצנַאג ןופ רעוט עגנוי עטרעטסײגַאב ןעמוקעג ןענייז סע

 .ל ,עדער-גנונעפערעד ןייז ןיא טכַארבעגסױרַא גנורעטסיײגַאב עקיזָאד יד טָאה

 ןעגנַאגעגכרודַא זיא ןעמ סָאװ ,געוו םעד ןגעוו טכירַאב ַא ןבעגעג טָאה סעדָאה

 טכירַאב ַא ךרוד ןרָאװעג טצנַאגרעד זיא רע .רָאי ףניפ עּפַאנק יד ןופ ךשמב

 רעד ןגעו טַארעפער ַא .טַאּפ לאונמע ךרוד ?ףיקס, רעװעשרַאװ םעד ןגעוו

 עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טעברַא רעד רַאפ לָאר ריא ןוא גנוטייצסקלָאפ עניילק

 ,עיסוקסיד עקידעבעל ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע .,רָאטקַאדער רעד ןטלַאהעג טָאה
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 ייףיקס, דנַאברַאפ רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאֿפ רעד

 ןוא ,"עלַארטנעצ-ףיקס;ע יד ,גנוריפנָא-דנַאל ַא ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ףוס םוצ

 .עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג זיא טַאּפ בקעי

 רעד רַאפ טיירטש ןקיטפעה ַא ןריפ טפרַאדעג ךָאנ רע טָאה רעבָא רעירפ

 סָאװ ,רעוט-לוש *עשיאייטרַאּפמוא ,/ יד ."ףיקס, ןופ גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע

 -סילַאיצָאס םענײמעגלַא םעד וליפַא ןכיירטשרעטנוא ןופ רענגעק ןעוועג ןענייז

 -סױרַא רעפרַאש ךָאנ ןענייז ,לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ רעטקַארַאכ ןשיט

 ןלעפעג טינ זיא ייז ,לוש ןיא *טסײג-ייטרַאּפ, םעד ןריפניירַא ןגעק ןטָארטעג

 ,"בולק-ףיקספ ןיא ,"זיירקא רעייז ףיוא ןפיול רעדניק יד ןכלעוו טימ ,ןערב רעד

 גנוניימ רעייז טול זיא "רעריפ-זיירק, רעד ;ײטרַאּפ ַא טימ ךיז ןריציפיטנעדיא

 - ,רערעל ןופ טנערוקנָאק ַא --
 רעד ןופ רעריפ יד טימ ןריטוקסיד טפרַאדעג טַאּפ טָאה לָאמ ַא רעדיוו

 ,ןזייוונָא ןוא (ַא"א ןַאדזַאק .ש .ח) *ָאשיצ, רעד ןיא "עיצקַארפ רעקיגנעהּפָאמוא;

 רעד וצ גנוצנַאגרעד עקיטכיוו ַא רָאנ ,ץנערוקנָאק ןייק טינ זיא ?ףיקס, רעד זַא

 -עקנַאצ עשיאיײטרַאּפ ןופ רַאפעג יד זַא ,לוש רעד ןופ טעברַא רעשירעיצרעד

 ךייש ןיא סָאװ ןוא .ענעבירטעגרעביא ןַא זיא רעדניק-לוש יד ןשיוװצ ןעייר

 -ָאטױא רעד טָא טעװ -- רערעל יד ןופ טעטירָאטיױא ןטָארדַאב טשרמולכמ םעד

 טייקיטעט-לוש רעייז ןצנַאגרעד ןלעװ רערעל יד ןעוו ,ןרעוו ןביוהעג ךָאנ טעטיר

 ,?ףיקס,, ןיא טעברַאטימ רעוויטקַא טימ

 ןיא .ןליפעג'ארומ יד ןופ טייקשלַאפ יד ןזיװַאב לענש טָאה ןבעל סָאד

 יד ןיא רעדניק יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד ךיז טָאה םישדח רָאּפ ַא ןופ ךשמ

 -גנויק רעד) "ףיקס; ןיא ןסָאלשעגנָא גנוריפנָא רעשידנוב רעד רעטנוא ןלוש

 ,(ןויצ ילעוּפ עקניל יד ןופ ןלוש יד ןיא "ןעגנוטסעפע עכעלנע טַאהעג טָאה *רָאב

 "ניק יד ןופ טייקנדנובעגוצ ןוא טייקינייא ערעכעה ,עיינ ַא ןענַאטשטנַא זיא סע

 ,לַאקָאל-"ףיקס; רעייז ןעוועג טנוװָא ןיא זיא סָאװ ,לוש רעד וצ רעד

 -נצנעלג יד .ןרָאװעג טליטשעגנייא לענש ןענייז "ןעמיטש-עיציזָאּפָא; יד

 יד ןופ רעדניק רעטנזױט ןופ סולפוצ רעד ,ןטַאטלוזער עשירעיצרעד עקיד

 ןרָאװעג ןגיוצרעד טציא ןענייז סָאװ ,ןלוש-הכולמ עשיליוּפ יד ןופ ,ןטַאטשרַאװ

 -רענגעק יד טרידיווקיל ןבָאה ,טסייג ןשיטסילַאיצָאס ןוא ןכעלטלעוו-שידיי ןיא

 ,(* טפַאש

 עניילק רעד ןיא ןקורד רעדָא ןביירש טגעלפ טַאּפ סָאװ ןעלקיטרַא יד

 טַארעּפער ַא ןטלַאהעג ןַאדזַאק .ש .ח רעבלעז רעד ןיוש טָאה רעטעּפש רָאי ןעצ טימ (*
 ןופ רָאפנעמַאזוצידנַאל ןטשרע ןפיוא "טייצ רעזדנוא ןיא גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס, ןגעוו

 ."ףיקס;
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 ןופ ןעגנובײרשַאב ,טלעו רעד ןופ ןשינעעשעג ףיוא ןפורּפָא יד ,גנוטייצסקלָאּפ

 ןעלקיטרַא-קנעדנָא ,"טלעוו רעד ןופ רעגריב, ןופ סעיפַארגָאיב ,רעדנעל עטייוו

 ףיוא ןרעוו טנעיילעג ךָאװ עדעי ןגעלפ ןפמַאק ערענָאיצולָאװער עסיורג ןגעוו

 ,רעריפ-זיירק עכעלטנגוי יד ןגעלפ הדמתה רעבלעז רעד טימ .ןזיירק רעטרעדנוה

 יד ןעמונעגרעביא לענש ןבָאה סָאװ ,ןעייר-"ףיקס, יד ןיא ענעגיוצרעד ןיוש

 רעדנעב ייווצ יד ןופ ןעגנולייצרעד סטַאּפ רעדניק יד רַאפ טנעיילעג ,טעברַא

 ןענייז רעירפ רוד ַא ןופ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ ןדלעה יד .,"ןטסידנוב;

 -"ףיקס; יד ןופ רעדניק רעטנזיוט יד רַאפ ןרעטסומ עקידנריריּפסניא יד ןרָאװעג

 ,ןזיירק

 רעמ ךָאנ ןעוועג זיא "ףיקסג ןופ רעזייוו-געוו ערעטלע יד ןופ עבַאגפיוא יד

 (* טעברַא רעשירעיצרעד רעד ןופ םענרַאפ םעד ןרעטיירבוצסיוא

 ןופ גנוטלַאװרַאפטסבלעז רעד ףיוא טריזַאב ,יובעג רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד

 "*ףיקס; םעד ןיא בָאטשסַאמ-טָאטש ןיא ייס ,זיירק ןדעי ףיוא ייס ,רעדניק יד

 טכַארבעג טָאה טעברַא עשירערעלקפיוא יד .טעברַאעג קידנצנעלג טָאה טַאר

 ןטייקיאעפ עשירעיצרעד יד קנַאד ַא ןעשעג זיא סָאד ,ןטַאטלוזער ערַאברעדנואוו

 רעבָא רעמ ךָאנ ,רעריפ-זיירק עכעלטנגוי יד ןופ טייקנבעגעגרעביא רעד ןוא

 ןייזטסואווַאב ןלַאיצָאס ןפרַאש םעד ןוא ןסיוו ךָאנ רעגנוה ןקידלַאװג םעד בילוצ

 יד ,רעפסָאמטַא עשיטילָאּפ עטילגעגנָא יד טָאה ןפלָאהעג ןוא .רעדניק יד ןופ

 ןופ "גנולַארטשסיױא; יד ,ןפמַאק-רעטעברַא יד ןופ טײקנדָאלעגנָא עלענָאיצַאמע

 ,"דנוב ,, ןופ םזַאיזוטנע

 ,טכַאמעג ףייר לענש ױזַא רעדניק עניילק יד טָאה סָאװ ,טיונ יד --- ןוא

 -עװַאב רעד ןופ רעטקַארַאכ-רעדניק םעד טיהענּפָא ןעמ טָאה קיטייצכיילג

 רעד .ײטרַאּפ רעד ןופ ?עיּפָאקק ערעגניי ַא ןרעוו לָאז יז זַא ,טזָאלעג טינ ,גנוג

 "עיורט ןיא דיירפ טכַארבעג גנולעטשרָאפ ,גנַאזעג ,ליּפש ךרוד טָאה "ףיקס;

 .רעדניק יד ןופ ןבעל ןקיר

 יד ,זעטניס ןשירעיצרעד ןיא ,ןדניברַאפ : ךיוה ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ןעמ

 רעייז טימ ,גניטיוקס-רעדניק ןכעלרעגריב ןופ ןדָאטעמ-סטעברַא עשיטקַארּפ

 רעגנערטש רעייז טימ ,דלעפ ןוא דלַאװ ןיא ןעגנערברַאפ ,ליּפש ןריטנעצקַא

 ,גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס ַא טימ --- ןילּפיצסיד רעכעלרעניא

 רערעל םענעזעװעג ןופ טסנידרַאפ רעד ןרעװ ןכָארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב ףרַאד ָאד (*

 עג סעדָאה זיא ,עלַארטנעצ-"ףיקס, רעד ןופ רעציזרָאפ ןרָאװעג זיא טַאּפ ןעװ ,סעדָאה קיווייל

 טַאּפ לאונמע ןעװעג ןרַאטערקעס יד ןענייז ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא) רַאטערקעס ריא ןרָאװ
 רענּפַאװ ןמלק ןוא
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 ייףיקס  דנַאברַאפ רעדניק ןשיטסילַאיצַאס ןוֿפ רעציזרָאפ רעד

 רעד ןיא ,ןעגנוגנידַאב עשיליוּפ יד ןיא לעיצעּפס -- רעווש ןעוועג זיא'ס

 עשידיי ןעמענסױרַא סָאד זיולב ואוו ,םזיטימעסיטנַא ןטמסרַאפ ןופ רעפסָאמטַא

 ,רַאפעג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא דלַאוװ ַא ןיא גולפסיוא-רעדנַאװ ַא ףיוא רעדניק

 תונחמ ןזיװַאב ךיז ןבָאה ןלױּפ ןופ ןגעוו יד ףיוא !ןעגנולעג זיא'ס רעבָא

 עטיור ןוא סעזולב עיולב ןיא ןָאטעגנָא :רעדניק עשידיי טרָאס םעיינ ַא ןופ

 ןטסעפ טימ ןרישרַאמ סָאװ ,סעציילּפ יד ףיוא קעז קור טימ ,רעכיטיזדלַאה

 :דיירפ טימ ןעגניז ןוא ןעייר עכיילג ןיא טָארט

 ,ןעמוקעגנָא זיא טײצרעדנַאװ יד; |
 ;טלַאש ןוא טפור רע -- טיײּפמָארט
 -- ןעמונעג טנַאה רעד ןיא ןקעטש םעד

 ..."טפַאשרבח; ןטסעפ ַא

 ןופ סורג רעד יװ ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיילג זיא סורג-טפַאשרבח רעד טָא

 ,גנוגעװַאב עצנַאג יד טריפעגנייא םיא טָאה דלַאב ןוא ןטסיפיקס יד

 ךיג ןענייז רעדילגטימ רעטרעדנוה ןופ .ןסקָאװעג לענש זיא "ףיקס; רעד

 ןעמונעג לָאצ רעייז טָאה המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ .רעטנזיוט ןרָאװעג

 ,טנזיוט ןעצ וצ ןכיירגרעד

 קידנעטש ךיז ףיוא *ףיקס; רעד טָאה עיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ ַא קידנעייז רעבָא

 זיא דילגטימ רעקיצנייא רעדעי ואוו ,עיצַאזינַאגרָא-ןערדַאק ַא ףיוא יו טקוקעג

 ענייז טימ ןלייטסיוא ךיז זומ רע ןוא דרַאגנַאװַא ןַא ןופ לייט ַא ,רעייגרָאפ ַא

 ,םורַא םעד רַאפ רעטסומ ַא ןייז זומ רע ,ןעגנוריפפיוא ןוא תודימ

 ןופ טרַאדנַאטס ןכױה רעייז ַא טלעטשעגפיוא ןבָאה ?ןטָאבעג-ףיקס; יד

 -רָאװעגנָא ןייק טינ רעבָא ,עגנערטש ַא ןעוועג זיא ןילּפיצסיד יד .גנוריפפיוא

 ןליוו רעד ןוא ןביולג רעפיט רָאנ סָאװ ,ןילּפיצסיד-טסבלעז ענעטלעז ַא -- ענעפ

 | ,ןפורסיױרַא טנעקעג ןבָאה וויטקעלָאק ןופ ןײטשוצּפָא טינ

 רעד טָא טימ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ,"קינרסומ,; רענעזעוועג רעד ,טַאּפ

 ליפ ןיא .גנובייהרעד ןוא גנורעטייל רעכעלרעניא ןופ *גנוגעוװַאב-רסומ, רעיינ

 ןופ רעביוצ םעד ןגעו טלעוו רענעסקַאװרעד רעד טלייצרעד רע טָאה סעדער

 טימ .,ענרעדָאמ עיינ יד ןפַאש ןפלָאהעג טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעד

 ,גנוקינייארַאפ-הדגאו-הכלה עטליפעגנָא טסייג ןלַאסרעוװינוא ןוא ןשידיי

 ,לטעטש ַא ןיא גנוזעלרָאפ ַא ףיוא ןעמוקּפָארַא טגעלפ רע ןעוו ,טציא
 ןוא ןטסידנוב עּפורג עסיױױרג ַא רָאנ טינ ןטרַאװּפָא לַאזקָאװ םייב םיא טגעלפ

 -קָאװ ןופ .רעציזרָאפ רעייז ןסירגַאב ןעמוק טגעלפ "ףיקס; רעד ,"ןטסיטפנוקוצ;
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עיולב ערעייז ןיא רעדניק יד .הנחמ עסיורג ַא ןייג טגעלפ ןיירַא טָאטש ןיא לָאז

 .טַאּפ בקעי --- ייז ןשיװצ ןוא -- סיױרָאפ סעזולב

 -רעדניק עשיטסילַאיצָאס, יד ,ןרעגַאל-רעמוז יד ןיא ןרָאפּפָארַא טגעלפ רע

 -רַאפ ןיא 1921 טניז ןריזינַאגרָא ןעמונעג טָאה "ףיקס; רעד סָאװ ,"ןקילבוּפער

 ,דנַאל ןופ רעדלעוו ענעדייש

 רעלַאטורב רעקידנערישטשזןייצ ,םזישַאפ רעקידנסקַאװ ,עיצקַאער זיא םורַא

 ףיוא ,טסַאמ רעכיוה ַא טייטש דלַאװ ןפיט ןופ ןטימ ןיא רעבָא ,םזיטימעסיטנַא

 זיא'ס .ןטלעצעג ענעטנווייל --- ריא םורַא ,ןָאפ עטיור יד ץלָאטש טרעטַאלפ םיא

 סע ,טייקידבוט-םוי רעכעלרעהפיואמוא ןופ ,טעברַא רעקידיירפ ןופ ץַאלּפ סָאד

 ןופ גנוטכילפרַאפ רעסיורג ןוא לָארָאמ רעכיוה ןופ ןילּפיצסיד עיירפ ַא זיא

 ןופ טלעװ ַא ןיא םזילַאיצָאס ןופ עלעזדניא קיטכיל ןיילק ַא זיא'ס .רבח וצ רבח

 .החיצר ןוא סָאה ,טייקשלַאפ

 : סעייג יד זיא טָא ןוא

 !ןָא טמוק טַאּפ רבח ---

 ןָאפ רעטיױר רעד ייב סיוא ךיז ןעמ טלעטש ןעמרָאפינוא-"ףיקס;, יד ןיא

 ןטמירַאב םעד ,עלַארטנעצ-"ףיקס; רעד ןופ רעציזרָאפ םעד טסירגַאב ןעמ

 זיא סָאװ ,ןמיה-"ףיקס, ןטימ רעביירש ןוא ןובירט ןשידנוב ,רעוט-לוש ,רערעל

 סָאװ ,רעדיל עקירעיורט יד יװ ,שרעדנַא ױזַא ןוא ץלָאטש ,יינ"קידיירפ ױזַא

 :סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןרָאװעג טרעהעג טציא זיב ןענייז
 ,ןפָא זיא טלעוװו יד ,גנוי ןענייז רימ
 ,טלעוו עטייוו ,ענייש יד טָא
 ןעמיורט-טנגוי ,טפַאשקנעב-טנגוי
 ,דלעפ ןוא דלַאװ ןיא זדנוא ןקָאל
 ,רעכיג קַאזקור םעד קַאּפ ,רעדורב
 ,ןייג רימָאל םיקחרמ ןיא
 ?לעּפתנ טרעוו רעוו --- טניוו ,ןגער
 !ןייש זיא סָאד ןוא גנוי ןענייז ר ימ

 טימ טימ טגניז טַאּפ בקעי ןוא -- "ןייש זיא סָאד ןוא גנוי ןענייז רימ,

 | .עידרַאװג רעגנוי רעטרעטסײגַאב רעד
 רַאפ -- רעקינייו טינ ןוא .רעדניק יד רַאפ -- ןטנעמָאמ עכעלסעגרַאפמוא

 -החּפשמ עתמא ןַא ןעוועג םיא רַאפ וצרעד ךָאנ זיא "ףיקס, רעד .,אפוג ןטַאּפ

 טקינייארַאפ ןפוא םענעטלעז ַא ףיוא טָאה "ףיקס; ןיא טעברַא יד .טייהנגעלעגנָא

 טַאּפ הקבר ,"עקטסיפיקס} ַא ןעוועג זיא ימענ רעטכָאט יד .החּפשמ עצנַאג יד

 ןופ סנירעריפ-זיירק עטסנבעגעגרעביא ,עטסיירטעג יד ןופ ענייא ןעוועג זיא
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 "ףיקס, דנַאברַאפ רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןוֿפ רעציזרָאפ רעד

 ןעוועג זיא ןוז רעד .טעטימָאק-?ףיקס; רעװעשרַאװ ןופ דילגטימ ַא ןוא "ףיקס;|

 עיצַאזינַאגרָא-"ףיקס; רעקידנזייו-געוו ןוא רעטסערג רעד ןופ רעציזרָאפ רעד

 ַא ,עלַארטנעצ-"ףיקס; רעד ןופ דילגטימ ַא ןוא עשרַאװ טָאטש-טּפױה רעד ןיא

 ,רַאטערקעס ריא וליפַא טייצ עסיוועג

 יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד ףיױא ,םיבוט םוי ,ןעגנולמַאזרַאפ-"ףיקס; ףיוא

 ןביולג ןעמַאזניימעג ןופ דנוב ַא ןיא טקינייארַאפ ןעוועג החּפשמ עצנַאג

 רעטשרע רעד ןעװעג זיא "ףיקס; ןופ טעברַא רעד ןופ טקנוּפ-ךיוה רעד

 ,תוכוס ,"ףיקס; ןופ לבוי ןטנעצ םוצ (+ רָאפנעמַאזצ-דנַאל רעסיורג רעטצעל ןוא

 -עּפש ךיוא זיא ןוא -- ןעוועג טינ טלָאמעד זיב ךָאנ זיא רָאפנעמַאזוצ ַאזַא ,6

 ןופ ,ןטַאגעלעד ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז דנַאל ןקע עלַא ןופ !ןעוועג טינ רעט

 עקניגנוי עקידנצנעלג רעקילדנעצ וצ זיב *ןענַארעטעװ עשידנוב עיורג עטלַא

 ,אפוג ןעייר-"ףיקס, יד ןופ ןסקַאװעגסיױא ןיוש ןענייז סָאװ ,רעוט

 רעריפ יד ןבעגעג ןבָאה ייז סָאװ עמַאנפיױא עטרעטסיײגַאב ןוא עקיצרַאה יד

 זיא סע .ןביירשַאב טינרָאג ךיז טזָאל רעטלַא ,ךילרע ,יקסוװָאסָאק ,"דנוב; ןופ

 -גיק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעיײטשרָאפ ַא עיקַאװָאלסָאכעשט ןופ ןעמוקעג לעיצעּפס

 -פיוא טָאה ןעמ גנוסירגַאב עקיצרַאה סעמעוו ,עקָאה יליוו ,לַאנָאיצַאנרעטניא-רעד

 ןָאט ןקידבוט םוי םענעביוהעג םעד .גנורעטסיײגַאב רעקידלַאװג טיִמ ןעמונעג

 ַא טקישעגרעביא טָאה רע ןעוו .עדער-גנונעפערעד ןייז ןיא טַאּפ .י ןבעגעג טָאה

 -ידלעה יד ןוא טַאירַאטעלָארּפ ןשינַאּפש ןקידנפמעק םעד גנוסירגַאב עקימַאלפ

 ,לַאז םעד ןעמונעגמורַא גנומיטש עקילייה ַא טָאה ,רעדניק עשינַאּפש עש

 -ַאב טרעהעגסיוא ,טעברַאעג רעווש ךָאנרעד ןטַאגעלעד יד ןבָאה געט ייווצ

 -עלבָארּפ יד טריטוקסיד ןוא "סעיצקעס, ףיוא טלייטעצ ךיז ,ןטַארעּפער ,ןטכיר

 ,עטלַא .טעברַא רעד ןופ קידָאטעמ יד ,רוטקורטס עלענָאיצַאזינַאגרָא יד ,ןעמ

 עגנוי טימ ןסעזעג ןענייז ןטייצ עשירַאצ עקילָאמַא יד ןופ ךָאנ רעוט עיורג

 עטסעב יד טכוזעג ןוא "ףיקס; ןיא טעװעדָאהעגסיױא ,ךעלדיימ ןוא ךעלמירוחב

 -עגרָאפ ןענייז סע .רוד ןעיירפ תמאב ַא ,ןרענעש ַא ,םעיינ ַא ןעיצרעד וצ ןגעוו

 ,הגרדמ רעשיאיידיא רעכיוה רָאג ַא ןופ סעיסוקסיד עסייה ןעמוק

 ןעמוקעגנעמַאזװצ רָאפנעמַאװצ רעד ךיז זיא געט-סטעברַא עלופ יירד ךָאנ

 -ּפָא ןבָאה סעיסימָאק יד ןופ רעציזרָאפ יד ,גנוציז-סולש רעד ףיוא טנווָא ןיא

 -עגסיוא זיא סע .סעיצולָאזער ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סע .ןטכירַאב ןבעגעג

 "עג ןגיוצעגוצ ןענייז סע רעכלעוו וצ ,עלַארטנעצ-?ףיקס2 עיינ ַא ןרָאװעג ןבילק

 -ָאטקָא ןט3 --- ןט1 ןופ ,עשרַאװ ,"ןליוּפ ןיא יףיקסי ןופ רָאפנעמַאזוצ-דנַאל רעטשרע, (*
 | | ,112 יזז ,1937 ,רַאונַאי ,עשרַאוו ; 1926 ,רעב
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ערַאברעדנואו ַא טשרעהעג טָאה סע .רעוט עגנוי ענעסקַאוװעגפיואזיינ ןרָאװ

 יד טָא ןביוהעגפיוא טרָאװ:סולש ןייז ןיא טָאה טָאּפ בקעי .גנומיטש עכעלקילג

 טקידנערַאפ טָאה רע ןעוו ,גנורעטסייגַאב ןופ דַארג ןטסכעה םעד וצ גנומיטש

 ןעמוקעג זיא --- "העובשג עשידנוב יד ןעגנוזעג ןערב טימ טָאה םלוע רעד ןוא

 ןגעוו סנגרָאמ וצ ףױא טָאה גנוטייצסקלָאפ יד .טנעמָאמ רעכעלסעגרַאפמוא ןַא

 :טעטכירַאב ױזַא םעד

 ןרָאװעג טקורעגּפָא ךעלקנעב יד ןענייז טונימ ןייא ןופ ךשמ ןיא;

 ַא ןיא ןזָאלעג ךיז ןבָאה ,טלַא ןוא גנוי ,ןטַאגעלעד עלַא ןוא טייז ַא ןָא
 טסעג יד ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענייז סע .שרַאמ םענעגנוזעצ ןכעליירפ
 ןעייר יד ןיא טרישרַאמטימ ןבָאה "דנוב? ןופ .ק.צ ןופ םיחילש יד ,ךיוא
 וצ ןרָאװעג דימ זיא ןעמ ןעוו ןוא הנחמ-טנגוי רעקידנעגניז רעד ןופ
 ןופ בוט םוי רעתמא רעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ןַאד טשרע --- ןרישרַאמ
 -יזָאד רעד ףיוא יו ,ןװלַאס-רעטכעלעג עכלעזַא .רעטכעלעג ןופ ,דיירפ

 ,טרעהעג טינ גנַאל עשרַאו רעזנוא ןיוש טָאה גנולייוורַאפ-םירבח רעק

 -טימ ןבָאה ,רעוט ענעעזעגנָא יז ןשיווצ ,רעדילגטימ יײטרַאּפ עטלַא
 ,ןטַאי-"ףיקס; יד ןופ קיטש עקידהרבח/סייוו עלַא ,ןליּפש עלַא טכַאמעג
 טשרעהַאב טָאה דיירפ .יד ,ןרָאי ןופ ןצענערג יד ןדנואוושרַאפ ןענייז סע

 | .ןעמעלַא

 רעד ןוא טנוװָא םענעי טניז רָאי קיסיירד יו רעמ רעבירַא ןיוש ןענייז סע
 רַאפ טכירַאב םעד טקישענוצ ןַאד סָאד טָאה רע) תורוש יד טָא ןופ רעביירש
 עטרוכישרַאפ דיירפ ןופ יד טָא ןגיוא ענייז רַאפ ךָאנ טעז (גנוטייצסקלַאּפ רעד
 ןטלַאה רעטייוו ןעייר רָאּפ ַא .טַאּפ בקעי ןלַאפעגנײרַא ריא ןיא זיא טָא .הנחמ

 ןעיורג ןטימ רוגיפ עכיוה ןייז ןוא ןכילרע קירנעה ןעמונעגמורַא רעוט עגנוי ייווצ
 ,לַאז םעד םורַא רעדניק יד טימ ךיז טגָארט לדרעב

 ,רעטכעלעג ךָאנ רעטכעלעג ,גנַאזעג ךָאנ גנַאזעג --- םורַא ןוא םורָא ןוא

 ,ןטָאקיָאב ,ןעמָארגָאּפ ,רוטַאטקיד עשיליוּפ -- ןעוועג זיא ןסיורד ןיא ןוא

 עינַאּפש ןטייו ןופ .קרעמ עשידיי רעביא ןעילוה סעדנַאב עשיטימעסיטנַא יד

 ןופ עמיטש יד טרענוד ץענערג רעד רעביא ןוא ןסָאש-ןענָאנַאק ךיז ןגָארט

 ןגעוו ןעגניז ןוא טכַאמרעװ יד ,ךעלדמעה עניורב יד ןרישרַאמ ןטרָאד ,ןרעלטיה

 ."רעסעמ ןגנַאל ןופ טכַאנ; רעד

 הנחמ ַא ןופ רעריפ ,ןטסילַאיצָאס עשידיי עגנוי ןצנַאט ןוא ןעגניז ָאד ןוא

 ןטינשעג דלַאב ןלעו רעזדלעה סעמעוװ ,רעדניק עשידיי עקילייה טנזיוט ןעצ ןופ

 | | ,סרעסעמ עגנַאל יד טָא ךרוד ןרעוו
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 ייףיקס, דנַאברַאֿפ רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ רעד
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 ןלױּפ ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז ןשטייד יד ןעוו ,1945 ,רַאורבעּפ ןיא

 ןטכירַאב ערעיונעג ענערָאװעג-לוצינ יד ןופ ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה'ס ןוא

 עירעס ַא סטרעוװרָאפ ןיא טכעלטנפערַאפ טַאּפ בקעי טָאה ,ןברוח םעד ןגעוו

 ןבָאה עכלעוו ,רעריטרַאמ ןוא ןדלעה עגנוי ,רעדניק עשידיא; ןגעוו ןעלקיטרַא

 טנייוװַאב רע טָאה ייז ןיא ,?ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא סיצַאנ יד טימ טפמעקעג

 ױזַא טימ טכַאנ רענעי ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ליפ ןופ םוטרעריטרַאמ םעד

 לקנַאי :םיא טימ ןעמַאזװצ טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג גנונעפָאה ןוא ןביולג ליפ
 עטוג ןוא קעשול ,קערוי ןדלעה-רעדניק החּפשמ יד ,סַאב רעטלַא ןוא ַאקשורג

 -כָאה לדוד ןוא ַאלגיא עקהשמ ,שטיװָאדיװַאד עשטּפָאט ,ןַאמפיש םירמ ,סענָאלב

 ,(1945 ,ץרעמ ןט18 ןוא ןט11 ,ןט4 םעד ,רַאורבעפ ןט25 םעד ,סטרעוורָאפ) גרעב

 -גיוו ןקיטסָארפ ַא ןיא ןעמונעג טַאּפ טָאה *ףיקס, ןטימ דיײשּפָא ןטצעל ןייז

 "דנעמוא ןפיוא ןענַאטשעג 1946 ,רַאונַאי ןיא זיא רע ןעוו ןגרָאמירפ ןקידרעט

 רענערָאװעג לוצינ רעד ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ רעבורח רעד ןופ דלעפ ןכעל

 רעד ,עיצַאזינַאגרָא ףמַאק רעשידיי רעד ןופ רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ דילגטימ

 "טיירג-ספמַאק וצ ןגיוצרעד ,ןַאמלעדע קרַאמ ,ןואג רענליוו ןופ לקינייא-רוא-רוא

 עּפורג רעד ןופ ןפמַאק עטצעל יד ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה ,"ףיקס; ןיא טייק

 -עגנָא טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןטסיפיקס ענעזעוועג לייטנטסערג ,רעפמעקדָאטעג

 : רעייפ ןוא ׁשַא ןיא טנכייצרַאפ ױזַא סָאד טָאה טַאּפ ,טריפ

 ךָאנ זיא יַאמ בױהנָא ןיא גָאט רעסייה אזַא .ךיור ןוא םַאלפ ,רעייפ,
 סע ,למיה רעד רָאנ טינ טנערב סע .טייטש טלעוו יד טייז ןעוועג טינ
 ןופ טנעוו ענרענייטש יד רָאנ טינ ןענערב סע ,דרע יד רָאנ טינ טנערב
 ביוא ,טלעװ רעד ןופ המשנ יד ץרַאװש ףיוא טנערב סע -- ןרעיומ יד

 טגַאדנעמָאק רעד ןעוו טלָאמעד ,טַאהעג המשנ ַא טלָאמעד טָאה טלעוו יד

 טריפעג טָאה ןַאמלעדע קערַאמ טסידנוב רעגנוי רעד ,ןָאיגעל-ָאטעג ןופ

 ןופ םיפרש קיצרעפ ,רעטסעווש ןוא רעדירב עטסעב ענייז ןופ קיצרעפ

 "וצ קיצרעפ -- סַאג רעשידיי רעטסנטילעגסיוא ןוא רעטסמערָא רעד

 .ןײרַא רעייפ ןיא --- ןטסיטפנוק

 -רעפ ,ָאטעג רעד ןופ רעדניק עגנוי קיצרעפ ,םירוביג קיצרעפ .,,2

 "עג ךיז ןבָאה ןעגנונעפָאה ןוא תומולח תורוד טרעדנוה ןופ םישרוי קיצ

 יד טמערוטשעג ןבָאה ןמלז ןוא לוולעוו ,קערַאמ .ןײרַא רעייפ ןיא טזָאל

 סָאװ טביולגעג טינ ןבָאה ,טרעדנואוועג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .עטשרע

 טינ ןענייז ןעקנַאט ערעייז ,םַאלפ ןוא רעייפ ןיא רעפמעק --- ןעעז יז

 .ָאטעג ןופ רעדניק יד ןופ רעשעלפ-ןיזנעב ןוא ןטַאנַארג יד ןענַאטשעגיײב

 עפרַאש ןוא םיוליע יד ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,טנעקעג ייז בָאה ךיא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַאועג ןיא

 ןבָאה ייז ןעוו ,טנעקעג ייז בָאה ךיא .לושסקלָאפ רעשידיי רעד ןיא ּפעק
 ךיא ;ץרּפ .ל .י ןופ סעטכישעג עכעלמיטסקלָאפ יד טנעיילעג טפיטרַאפ
 "סילַאיצָאס רעשידיי רעד ןופ ןקילבוּפער-רעמוז יד ןיא טנעקעג ייז בָאה
 ןיא ןבָאה ייז ןעוו ,טנעקעג ייז בָאה ךיא ; עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשיט
 םענעפָא ןרעטנוא רענעפ-םערוטש יד ןגָארטעג סעיצַארטסנָאמעד'יַאמ
 "ירפ ןוא ןטכַאנרַאפ יד ןיא ?סליּפַא; יד ייב ןעזעג ייז בָאה ךיא ;למיה
 -- גרעב עשיליוּפ יד ףיוא ןוא רעדלעוו עשילױּפ יד ןיא סנגרָאמ

 ,ָאטעג רעד ןופ רעייפ ןיא ייז ןעז וצ ןעוועג הכוז טינ בָאה ךיא
 "ךעה ערעייז ןיא ןעמונעגפיונוצ ןבָאה יז ןעוו ןעזעג טינ ייז בָאה ךיא
 יד ןוא תובהלתה עצנַאג יד ,הרובג עצנַאג יד ןוא הנומא עצנַאג יד רעצ
 טלדנַאװרַאפ ןוא סַאג רעשידיי רעמערָא רעד ןופ טײקיליװרעפּפָא עצנַאג
 ךיא לעוװ .ָאטעג ןופ םיפרש יד ןיא ,םיכאלמ עקידרעייפ יד ןיא ןרָאװעג
 ,"דובכה"-ריש ןופ רעטרעוו ןעשטּפעש רָאנ לעװ ךיא ,ןביירש טינ יז ןגעוו
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 1939--1921 :ןטפירש

 - טנַאה רעד ןיא ןעּפ רעד טימ -- לגנַארעג ןיא 24

 ןופ ןרָאי ןעוועג ןענייז *דָאירעּפ רעװעשרַאװ סטַאּפ ןופ רָאי ןצכַא יד

 ןענייז טַאטלוזער רעד .טעברַא רעשירעביירש רעוויטקודָארּפ ןוא רעוויסנעטניא

 ,ןעגנולייצרעד עשיטסירטעלעב ,גנוטייצ ַא ןיא טקורדעג ןַאמָאר ַא ,רעכיב ריפ

 ַא ,סעיצַאמַאלקָארּפ ןוא ןפורפיוא לָאצ עטנַאקַאבמוא ןַא ,ןרושָארב ץוט עבלַאה ַא

 ןיא ןבירשעג ייז ןגעוו ןבָאה רימ) ךעלכיבנרעל ייווצ ,ןעגנולייצרעד-רעדניק ייר

 ןוא -- (לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד רַאפ טעברַא סטַאּפ ןגעוו גנולײטּפָא רעד

 עשימעלָאּפ ןוא ןעלקיטרַא ערענעלק ןוא ערעסערג טנזיוט ןבלַאהרעדנַא רעביא

 ,(* ןפורּפָא-גנוטייצ

 זיא יז ,םוכס ריא ןיא טיורג רָאנ טינ זיא טייקיטעט עשירעלעטשטפירש יד

 טנכייצעגסיוא ױזַא טקנוּפ ךיז טָאה טַאּפ ,קיטייזליפ ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג

 ןגעו ןעגנוריסָאּפ עניילק ףיא יו ןשינעעשעג-טלעוו עסיורג ףיוא ןפורּפָא ןיא

 ךעלטקניּפ ןוא ןעלקיטרַא-בוט-םוי עשיטעטַאּפ ןיא ,ןבעל ןשידיי ןופ םינינע

 ;עריטַאס ןוא קימעלָאּפ רעפרַאש ןיא ;ןשינעעשעג עשירָאטסיה עטרעדלישעג

 ;רעכיב ןוא רעביירש ןגעוו ,םינינע-רוטלוק ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע ןיא

 סלַא :סענעצס-לוש ענעבירשַאב-שיריל ןוא םיחוכיוו עשיגָאגַאדעּפ עפיט ןיא

 -פיוא לָאמ טּפָא ,עקידעבעל ןופ ןוא ווירב-עזייר עטנַאסערעטניא ןופ רעביירש

 ,טסירטעלעב סלַא --- ךיוא ןוא ,ןשזַאטרָאּפער עקידנעלסיירט

 "יורג רעד ןיא קיטרַאקיצניא שממ ןעוועג רע זיא טײקיטײזלַא רעד טָא ןיא

 -סילַאנרושז רעשידנוב רעד ןיא ןוא ןליוּפ ןיא החּפשמ-רעביירש רעשידיי רעס

 .עּפורג רעשיט

 טינשּפָאטיײצ םענעי רַאפ "ןסניא, עשיפַארגָאילביב 1525 ןופ המישר עלופ-טינ ַא (*
 "ינ) טַאּפ לאונמע ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ,"לגנַארעג ןיא גנולמַאז א ןיא ןעמונעגפיונוצ זיא
 . ךוב ןופ ףוס םייב עיפַארגָאילביב ךיוא עז ,(1968 ,קרָאי
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןטעברַא עשירעלעטשטפירש סטַאּפ טכַאמ טייקיטיזליפ יד טָא עקַאט

 -ירשעג סייה ַא ןענייז יז .ןעגנורעדליש עשיטסילַאער ,עטפַאהרעױד ,עלופטרעוו
 ןשידיי ןופ עיצַאטנעמוקָאד עשירָאטסיה עטפַאהרעיױד ַא ןוא קינָארכ-טיײצ ענעב

 תועד-יקולח עשיאיידיא יד ּפָא ןעלגיּפש ייז ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיװצ ןבעל
 "-רעגנוה יד ,ןדייל ערעטיב יד קורדסיוא םוצ ןעגנערב ייז .סַאג רעשידיי רעד ףיוא
 ,תונמלא יד ןופ ,שטנעמ-סקלָאפ ןעמערָא ןטושּפ ןופ טיײקיזָאלסגנונעפָאה יד ,טיוג
 -סקלָאפ רעשידי רעד ןופ המחלמ עשיאָארעה עסיורג יד ךיוא ןוא םימותי

 רעד טַאּפ .ץנעטסיסקע רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ריא רַאפ ןלױּפ ןיא עסַאמ
 ,ןבעל שידיי שירעפעש ןייש ַא רַאפ לגנַארעג ןקיביײלג ריא סױרַא טבייה רעביירש

 ,רוד ןשידיי ןצלָאטש ,ןעיירפ םעיינ ַא ןופ גנוטלַאטשעג רעד רַאפ

 ךיז טָאה טַאּפ ןכלעוו ןיא --- הנומא רעקיליײה ַא טימ לגנַארעג רעקילייה ַא
 ,סָאטַאּפ ןוא ןוחטב ןקידלַאװג ַא טימ טקילײטַאב ןיילַא

 עשיטסילַאנרושז סטַאּפ ,סױא-רָאי ,ןייא-רָאי ,יונעג ןרעדליש טינ ןענעק רימ
 ךעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז ייז ןופ לייט .ןעלקיטרַא
 -ָאטרָא רעד טימ ןוא ןטסינויצ יד טימ המחלמ רעד ןגעוו ,יָאשיצ, רעד ןגעוו
 ןטקעּפסַא ערעדנַא יד ןרעדליש -- ץרוק ץנַאג ךיוא --- רימ ןלעוו טציא .עיסקָאד
 עכעלטע ןלייטסיוא לעיצעּפס ךָאנ ןלעװ רימ .ןביירש ןשיטסילַאנרושז ןייז ןופ
 לסיב ַא ךיז ןלעוו ןוא ןרָאװעג טרעדלישעג טינ רעירפ ןענייז עכלעוו ,ןטיבעג
 ,רעכיב יד ףיױא ןוא ןטפירש עשיטסירטעלעב ענייז ףיוא ןלעטשּפָא רעיונעג
 ,ןבעל ןייז ןופ דָאירעּפ ןשיליוּפע םעד ןיא ןבעגעגסױרַא טָאה רע עכלעוו

 רע יו ךיילג גנוטייצ"גָאט רעשידנוב רעד ןיא ןביירש ןבױהעגנָא טָאה טַאּפ
 ןטס22 םעד ןענישרעד ןטרָאד זיא לקיטרַא רעטשרע ןייז ,(* "דנוב? ןיא ןיירַא זיא
 ןטרָאד קיטיירפ ןדעי טעמכ רע טָאה ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ,2 רַאונַאי

 ,ךָאװ ַא לָאמ עכעלטע -- טּפָא ,לקיטרַא ןרעסערג ַא טקורדעג

 -לוש רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טמַא ןייז ןזָאלרַאפ רע טָאה 1929 ןיא
 .גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא לענָאיסעּפָארּפ ןטעברַא ןעמונעג טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא

 עקיטייזליפ ַא ,רעביירש ןקיאעפ ַא טכַארבעג רָאנ טינ טָאה ןעמוקנָא ןייז
 ,(** גנוטייצ רעד ןיא ןעגנורעדנע ךס ַא טריפעגניײרַא טָאה רע .ןעּפ עלענש ןוא

 רעזנוא ךָאנרעד ,גנוטייצסקלָאפ טייצ א ןפורעג ךיז יז טָאה םימעט-רוזנעצ בילוצ (*
 .גנוטייצסקלַאפ עיינ --- ףוסל ; גנוטייצסקלָאפ

 ןוא עװיטַארטסינימדַא טימ ןבעגוצּפָא ליפ ךיז ןעמוקעגסיוא ךיוא םיא ןיא סע ("
 טיגעלָאק-עיצקַאדער רעד ןופ רעײטשרָאפ רעד ןעװעג גנַאל ןרָאי זיא רע .םינינע ץלעיצנַאניפ
 (עיצַארטסינימדַא ,רעקורד ,רעביירש) וװיטַארעּפָאָאק-רעטעברַאטימ ןופ גנוטלַאװרַאפ רעד ןיא
 | | ,גנוטייצ יד ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ
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 טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ -- לגנַארעג ןיא

 ,לַאירעטַאמ ןשיטילָאּפ ןרעווש טימ טליפעגנָא ןעוועג גנוטייצ יד זיא ןַאד זיב

 -ַאטס ןוא ןטַאטיצ טימ טעװעקיּפעגנָא לָאמ טפָא ,ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע טימ

 טנַאסערעטניא טינ ןוא רעװש ןעװעג ןיא םלוע ןטיירב םעד ןוא סעקיטסיט

 לָאז גנוטייצ יד זַא ,טימַאב ךיז טָאה טַאּפ .לַאירעטַאמ-גנוטייצ םעד ןגלָאפוצכָאנ

 -רָאּפער ,זייּפש-ןעייל עטנַאסערעטניא רעמ סָאװ ןבָאה לָאז ,רעקיטייזליפ סָאװ ןייז

 -- םלוע ןטיירב םעד ןעיצניײרַא ןלָאז סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ עכעלשטנעמ ,ןשזַאט

 .ןערדַאק-ייטרַאּפ עקיניזטסואווַאב-שיטילָאּפ ,עגנע יד רָאנ טינ

 -מולָאקא ַא ןעוועג זיא רע .םינפוא ענעדיישרַאפ ףיוא ןָאטעג סָאד טָאה רע

 ַא ןופ ןעלקיטרַא ןקורד ךָאװ רעד ןופ געט עטמיטשַאב ןיא טגעלפ סָאװ ,"טסינ

 לָאמ טפָא ,עפרַאש ,עצרוק ןעוועג סָאד ןענייז לָאמ ךס ַא .רעטקַארַאכ ןלעיצעּפס

 ַא ,רַאטנעמָאק רעקידנדיינש ַא ,גָאט ןופ שינעעשעג ַא ףיוא ןפורּפָא עשיריטַאס

 יו ןעמינָאדװעסּפ עכלעזַא רעטנוא) ןקורד סָאד טגעלפ רע .גָאזנײרַא רעשיטילָאּפ

 עכלעזַא רעטנוא (רענליוו .י ןעמָאנײטרַאּפ ןייז ןופ טכַאמעג --- *יװַאי, ,"יליוו

 ."(ןסיוו וצ עװַאקישט ןיב ךיא ןוא) טגָאז'מ, ,"ץרוק, ,"רוציקב; יװ ךעלּפעק

 קזוח טימ לָאמ טפָא ,עקילַאג לָאמ טפָא ענייז ןופ ןבָאה האנה ןגעלפ רעזעל יד

 סָאװ ןוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ןגעוו ןטכיזרעביא עכעלטנכעוו ענעבירשעג

 עשילױוּפ יד ,לארשייץרא ןיא ןלַאנרושז יד ,ןסקָאדָאטרָא ,ןטסינויצ יד ןביירש סע

 .(* עסערּפ עשיטימעסיטנַא-רענָאיצקַאער

 טינ ןענייז ןעלקיטרַא עשיריטַאס רעדָא עשימעלָאּפ ענייז ןעגנולעג יו

 ערעדנַא יד ןיא טקירדעגסיױא ךיז טָאה ליטס רעקיטרַאנגייא ןייז --- ןעוועג

 ,םרָאפ רענעבייהרעד ליפ ןוא רעטסנרע ליפ ,רעדנַא ןַא ןיא ,ןעלקיטרַא

 סָאװ ,ליטס ַא ןיא ןבירשעג טָאה טַאּפ סָאװ ,ןעוועג ָאד זיא קידנרידיצעד

 רעשיטסירטעלעב רעד .שיטסירטעלעב בלַאה ןוא שיטסילַאנרושז בלַאה ןעוועג זיא

 ןלענָאיצָאמע םעד .גנומיטש יד ןפורעגסױרַא טָאה ,ןָאט םעד ןבעגעג טָאה ליטס

 | .רענעייל םייב גנַאלקּפָא

 -ַאער עקידעבעל סָאד ןענייז --- ןעגנוריסַאּפ ,ןשטנעמ טבײרשַאב טַאּפ ביוא

 ןצַאז ענעסירעגּפָא ,עצרוק ןוא גָאלַאיד רעפרַאש רעד ָאד זיא'ס .סענעצס עשיטסיל

 -םיוא ןייז ,ןשטנעמ ןופ גנורעדליש עשיטסירטעלעב עקידנּפַאכטימ יד ָאד זיא'ס

 ,עיצַאוטיס ןייז ,ןעז

 ,ןסוגסיוא עשיריל ,ענעדָאלעגנָא-לענָאיצָאמע ןעוועג סע ןענייז לָאמ טפָא

 ;"סביוא-תבשפ יװ ךעלּפעק ענײמעגלַא עכלעזַא רעטנוא ןקורד ךיז ןגעלפ ןעלקיטרַא יד (*
 ללכ יב ךיז טרעה ןוא ךיז טוט סע סָאװ) "טייז רענעי ןופ , ;"עסערּפ רעשידיי רעד ןופ
 .ןעלקיטרַא עכלעזַא 42 טליײצעגנָא ןבָאה רימ .(לארשי
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ַא וצ ווירב , ןופ םרָאפ רעד ןיא *עזָארּפ ןיא עיזעָאּפ, ,ןפורסיוא עשיטעטַאּפ

 -שיטנַאמָאר יד ןעגנערבסױרַא ןגעלפ ייז .רבח-רעזעל ןטימ ןסעומש ,"רעטסעווש

 ןוא טייהיירפ ןופ טלעװ ַא ןופ םולח םעד ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ טייק

 גנורעדנע ןַא ןעוועג טינ זיא טרעדלישעג טָאה טַאּפ סָאװ םזילַאיצָאס רעד .רשוי

 ךיחי ןופ גייטשפיוא רעד רָאנ -- רעבָאהטכַאמ ןשיטילָאּפ ןוא ןשימָאנָאקע ןופ

 ,לַארָאמ רערענייר ַא וצ ,קיטע רערעכעה ַא וצ טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןופ ןוא

 רעד זַא ןביולג רעד ,םזינַאמוה ןשיטסילַאיצָאס םוצ *סעדָא; ןעוועג ןענייז סָאד

 ,ןעלקיטרַא עלַא יד ןופ וויטָאמ-טנורג רעד זיא טוג זיא שטנעמ

 -- ןרעוו טלמַאזעגפיונוצ טפרַאדעג ןטלָאװ ןעלקיטרַא עכלעזַא רעקילדנעצ

 "טפולאע רעקיטסייג רעד ןופ ,רעביירש ןופ רעטַאלפ-המשנ םעד ןופ תודע יו

 ןעגנוכיירגרעד עשירעלעטשטפירש עלופטרעוו יוװ ןוא םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ

 ןעמַאר יד ןיא ןָאט טינ רעדייל סָאד ןענעק רימ .קיטסילַאנרושז רעשידיי רעד ןופ

 ןייא זױלב ןופ ךעלעקיטש רעטסומ ַא יװ ןעגנערב רימָאל .ךוב ןקיזָאד ןופ

 : (1926 לירּפַא ןטס230 םעד) לקיטרַא-יַאמ ןטשרע

 גנַאנ ןטימ/

 ,טירט יד ןרעהרעד טסעוו וד ןוא דרע רעד וצ רעיוא םעד וצ גייל
 סע ןעוו .סנעמיוק יד ןעװעטסוּפ ןוא ןענישַאמ יד ןגייווש סע ןעוו דניצַא
 ךיז רעה .ןישַאמ-יינ יד טמוטש סע ןוא רעבירג-ןליוק יד קידייל ןענייז

 רעד ןיא זיא סע .גנַאג םעד ןרעהרעד טסעוו ןוא טייקליטש רעד ןיא ןייא
 ןקיליימ:טרעדנוה ַא ןופ .עירעטסימ עקיטכיל ןוא עקילייה ַא העש
 וצ דנַאר ןופ יירשעג רעטקיטשרעד ַא ךיז טגָארט טנורגּפָא ןרעטצניפ
 :לגנַארעג ןופ גָאזנָא רעד ,דנַאר

 ! ן---יי---ייג . . ,! ן--יי---יינ =-

 א * א

 ןקרַאטש טימ .ןייש ךיז טמענעצ עיצַאקַא יד .יַאמ טנייה זיא סע
 לגיופ יד ןעגניז ןיוש ןלעװ דלַאב .דלַאװ רעד ןיוש טגָאלש חיר-עלָאמס
 --- ןפַאשַאב דוביאל טשינ זיא טלעוו יד ןוא .ןטסענ יד ןופ

 יו רעקרַאטש .ןעניגַאב טימ טקעמש סע ,טניוו ַא ךיז טמענרַאפ סע
 ,גנַאג רעזנוא טייג ןטנורגּפָא יד ןופ ןוא רעדיל ערעזנוא ןענייז ןייוו

 "! טלעוו ַא טימ ןייג רימָאל ,רעטסעווש ןוא רעדורב ,םוק

 יד טָא טימ טעינילכרַאפ ךיז טָאה טנגוי יד זַא ,ךעלדנעטשרַאפ זיא סע

 -יצער סָאטַאּפ טימ ןגעלפ ןעלקיטרַא יד זַא ,ןעלקיטרַא עשימרוטש-קימַאלפ
 ,םיבוט-םוי ןוא ןעגנולמַאזרַאפ-רעטעברַא ףיוא ןרעו טריט

 ןשילױּפ םעד ןיא טָאה טַאּפ סָאװ ,ןעלקיטרַא לָאצ יד זיא סיורג רעייז

 ןיא ייס ,גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא ייס לוש רעשידיי רעד ןגעוו ןבירשעג דָאירעּפ
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 טנַאה ןיא ןעּפ רעד טימ -- לגנַארעג ןיא

 סױרַא ןעלקיטרַא-גנוטייצ יד ןיא טגנערב רע .(* *ָאשיצ, רעד ןופ סעבַאגסיױוא יד

 ַא ןיא ןכוזַאב ענייז ןגעוו טלייצרעד רע רעדָא ,טסייג-לוש םענעביוהרעד םעד

 רעקילייה רעד ,תופירח רעפיט רעד ,תומולח עכעלרעה יד ןגעוו ןוא סַאלק-לוש

 שרַאמ ַא רעטרעוו עקידנעילג ןיא רע טבײרשַאב טָא .רעדניק יד ןופ תומימת

 ,לוש רענעסָאלשעג ַא ןופ ןייּפ : טָא ןוא --- םויס ַא ,רעדניק יד ןופ

 טביירש רעטרעוו עקידנריזילַאעדיא ,עסייה טימ ,סָאטַאּפ ןבלעז םעד טימ

 עכלעזַא 62 טלייצעגפיוא ןבָאה רימ) רעדילגטימ עריא ןוא ײטרַאּפ ןייז ןגעוו טַאּפ

 -ַאכימ .ב) רעריפ עשידנוב ייר ַא ןגעוו ןפורּפָא ייז ןשיווצ ןַארַאפ .(ןעלקיטרַא

 ןבירשעג טפָא טָאה רע .(קַאוטיל .א ,רעכַאמנשַאמַאק ןמלק ,ןַאמנא .ּפ ,שטיוועל

 רעשירַאצ רעד רעטנוא "דנוב; ןופ ןרָאי ערענָאיצולָאװער עשיטנַאמָאר יד ןגעוו

 ,ןעגנולייצרעד יד טקורדעג גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא טָאה רע .גנוקירדרעטנוא

 ,"םשה שודיק ףיוא; ןוא ?ןטסידנוב, רעכיב ענייז ןיא ןײרַא רעטעּפש ןענייז סָאװ

 רע טָאה 1927 רעבמעטּפעס ןיא ,"ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא, ןופ ןעלטיּפַאק

 ךמס ןפיוא טָאה רע עכלעוו ןיא ,ןעלקיטרַא 7 ןופ עירעס עצנַאג ַא טקורדעגּפָא

 "עג יד טלייצרעד יונעג לָאמ ןטשרע םוצ וויכרַא ןשידנוב ןופ ןלַאירעטַאמ ןופ

 גנוטייצ רעלַאגעלמוא רעשידנוב רעטשרע רעד ןופ ןעניישרעד םעד ןופ עטכיש

 ןטשרע ןופ ןעניישרעד םעד טניז רָאי 20 ןרָאװעג ןַאד זיא'ס) עמיטע-רעטעברַא יד

 יד ןגעו רעטעּפש ןוא טנגוי רעשידנוב רעד ןגעוו ןבירשעג טָאה רע .(רעמונ

 ןבעגעגרעביא טָאה רע .ןרעגַאל-רעמוז ,ןשרַאמ ,ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ,ןטסיפיקס

 -לע יד ןוא דנַאלסור ןיא "דנוב ןופ עיצַאזילַאעדיא, רעד ןגעק ףמַאק םעד ןגעוו

 ,ןטסידנוב עקילָאמַא ןופ ןעגנורעלקרעד-אטח

 ןבירשעג ,טרעקעל שריה ןגעוו רושָארב ַא ךיוא טרעהעג עּפורג רעד וצ

 ןבעגעגסױרַא רושָארב יד טָאה סָאװ ,"דנוב, ןופ ק"צ ןופ גָארטפױא םעד ףיוא

 טיובעג ,טעברַא עיונעג ַא זיא סע .טיוטנדלעה סטרעקעל ןופ גָאטרָאי ןטס25 םוצ

 ןכעלטנירג ַא ףיוא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה סָאװ ,ןלַאירעטַאמ-וװיכרַא ןופ ךמס ןפיוא

 ,טרעקעל-השעמ טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,ןטקַאפ עלַא ןבעגעגרעביא ןפוא

 ,גנומיטש יד סױרַא טגנערב סָאװ ,ןָאט ןשיטסירטעלעב:בלַאה ןבלעז םעד

 טגעלפ רע .ןשינעעשעג-טלעוו ףיוא ןֿפורּפָא ענייז ןיא ךיוא טצונעג טַאּפ טָאה

 ,ןפמַאק עשיטילָאּפ ,ןשינעעשעג עסיורג ןופ ,סעקיטסיטַאטס ןוא ןרעפיצ ןדיימסיוא

 "רעביא עכעלשטנעמ ןייא ,טרּפ ַא ןעמענסױרַא רע טגעלפ טיײקיזָאלסטעברַא-ןסָאמ

 ַא .עיצַאוטיס יד ןטכיױלַאב ןזילַאנַא עשיטילָאּפ ןופ רעטלוב טָאה סָאװ ,גנובעל

 124 ןופ ןעמענ יד ךיז ןעניפעג "לגנַארעג ןיא, המישר רעשיפַארגָאילביב רעד ןיא (*
 .לוש רױעכעלטלעוװ שידיי רעד ןגעװ ןעלקיטרַא
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 םעד) *רעכַאמ-רעגייז ַא ןופ ןעזעג טלעוו יד; לקיטרַא ןַא ןייז ָאד ןעק רעטסומ

 עציקס ַא -- (1921 רַאונַאי ןט16 םעד) "זַאג טימ ןעמַאד, : (1932 ינוי ןטס4
 ןעמענפיונוצ רע טגעלפ לָאמ טּפָא .סעקסַאמדזַאג ןָא ןעוט ןעמַאד עכייר יו

 יו ,ּפָאקסָאדײלַאק ַא יװ ןבעגרעביא ייז ןוא ךָאװ רעד ןופ ןשינעעשעג עכעלטע

 ךעלּפעק עכלעזַא רעטנוא) טייצ רעד ףיוא רַאטנעמָאק ןרעטיב םענײמעגלַא ןַא
 ןפיואק ,"טייצ רעסיורג רעד ןופ ןטכישעג עניילקפ ,"ךָאװ רעד ןופ ףיול ןיא;ק יו

 "גָאט ןופ םליפק ,"ךָאװ רעד ןופ ןַארקע = -
 טפַאשלעזעג עשיטסילַאטיּפַאק יד יו ןזיײװַאב וצ ןעגנַאגעג םיא זיא רקיע רעד -- -

 ןפיוא ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא רע טגעלפ .טרירענעגעד שילַארָאמ ךעלרעניא זיא -.

 -עּפס עדליוו יד ןרעדליש ,גנולפייווצרַאפ ןוא טײקיזָאלסטעברַא-ןסַאמ ןופ ןָאפ

 רעייז ,עזרעב רעד ףיוא ןרענָאילימ ענערָאװעג ךייר-ףרוטמ יד ןופ עיצַאלוק

 רעטנוא ןעלקיטרַא ןַאד ןבָאה רימ .(* ןבולק-טכַאנ יד ןיא תורכיש ענעסַאלעגסױא

 םעד) "קרַאמ רעשטָאמס -- ןוא רעגייז ענעדלָאג ,סעיצקַאק : ךעלּפעק עכלעזַא
 ...ָאקָאל; ,(1923 ילוי ןט3 םעד) *דירַאי-בייוו ןוא -דלָאג ןופ, ,(1923 יַאמ ןטס5

 טצנַאט ָאד; ,(1923 ילוי ןט6 םעד) "שעק ...ןילרעב ...גיצנַאד ...עשרַאװ

 ןט10 םעד) *טכַאנ רעבלַאה ןיא ןעוט ייז סָאװע ,(1923 ילוי ןטס31 םעד) *ימיש ןעמ

 | | | ,(1923 רעבמעווָאנ |

 . ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ןביירש רע טגעלפ ןעלקיטרַא עכעלנע

 יד ןופ בייהנָא ןיא סיזירק-טלעוו ןשימָאנָאקע ןסיורג ןופ ןטייצ יד ןיא לעיצעּפס

 .ןרָאי רעקיסיירד

 -ָאמע טימ ןוא סערעטניא סיורג טימ ןרעוו טנעיילעג ןגעלפ ןעלקיטרַא יד

 םעד ןיא ןיז"ילכ ןעוועג ןענייז ייז .רעזעל יד דצמ טײקנדָאלעגנָא רעלענָאיצ

 ,ףמַאק ןשיטסילַאיצָאס

 ןבעל ןופ רעקיטשכורב .5

 עקידנעשטרָאק ךיז קיטייוו ןיא ,עקידנדייל יד ןעוועג טינ זיא ןטַאּפ טנעָאנ יו

 רעטנענ ךָאנ םיא זיא ,עסַאמ עקידנעמורב ןרָאצמירג ןטקירדרעטנוא טימ ןוא

 ,ןייּפ ןייז ןופ אשמ רעד רעטנוא ךיז טכערב סָאװ ,שטנעמ רענלצנייא רעד ןעוועג

 ןשירעלטסניק ןרעפרַאש ךָאנ טימ ןוא שוח ןשיטסילַאנרושז ןפרַאש ןייז טימ

 טיג ךָאנ ןַאד רעד וצ ירב ענייז ןיא ןבירשעג ךיוא רע טָאה ןעלקיטרַא עכלעזַא (*
 .ןעװעג זיא רע טנעדנַאּפסערַאק סעמעװ ,קרָאי-וינ ןיא טייהיירפ רעטריזינומָאק
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 ןבעל ןופ רעקיטשכווב

 ןעזעג םיא טָאה רע .טירט ןוא טירש ףיוא ךיז םורַא ןעזעג םיא רע טָאה גיוא

 ענעכָארבעצ רָאּפ ענייז ןופ עּפוק רעד ףיוא ףיוה ןפיוא ןגעלעג זיא רע ןעוו

 ,עלעטעצ ַא ,הריד רעד ןופ ןפרָאװעגסױרַא טָאה סָאבעלַאב רעד עכלעוו ,ךעלקנעב

 ןייז ןיא זיא רע רעדיא ךיז רעטניה ןזָאלעג טָאה רעדרעמטסבלעז ַא סָאװ

 קירב-לסייו רעד ןופ רעדָא רעטצנעפ ַא ןופ ןעגנורּפשענּפָארַא גנולפייווצרַאפ

 רימ ןעוו ,טלעוו רעד ןופ עידעגַארט רעד וצ לסילש רעד ןעוועג םיא רַאפ זיא

 םזילַאיצָאס זיא ןטַאּפ רַאפ זַא ,ןכיירטשרעטנוא טימ ןביוהעגנָא רעירפ ןבָאה

 -געזרעּפ יד טָא ןענייז -- עיידיא-גנואיירפַאב עשיטסינַאמוה ַא ןעוועג לכ-םדוק

 םוצ טריפרעד טָאה טפַאשלעזעג יד סָאװ ,ןשטנעמ עמערָא ןופ סעידעגַארט עכעל

 ,רעדנַא ןַא רַאפ ףמַאק ןופ גנוקיטכערַאב עתמא יד ןעוועג טנורגּפָא ןופ דנַאר

 ,טלעוו רעכעלשטנעמ רעמ

 "ונעג גנוטייצ יד טָאה ,גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא ןטעברַא ןיירַא זיא טַאּפ ןעוו

 "טייל טימ רָאנ טינ טיײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןבעל םעד ףיוא ןריגַאער ןעמ

 ,טיונ ןופ ןעגנורעדליש טימ רָאנ ,ןעגנולדנַאהּפָא עשיטילַאנַא טימ ,ןעלקיטרַא

 ןופ ןעגנוביײרשַאב טימ ,(תוריד ןופ ןפרַאװסױרַא) ?סעיסימסקע; ןופ סענעצס טימ

 ,גנולפייווצרַאפ ןופ ץענערג רעד ףיוא ,ןבעל ןופ טנורגּפָא ןפיוא ןשטנעמ ענלצנייא

 גנוטייצסקלָאּפ יד .ןָאט םעיינ םעד טריּפשרעד טָאה טייקמערָא עשידיי יד

 רעמ ןעמונעג יז ןעמ טָאה רָאנ טינ .גנוטייצ רי א ןרָאװעג תמא ןַא ףיוא זיא

 עניילק וליפַא ,ןעיורפ עמַאזנייא ,תוחּפשמ עטלפייווצרַאפ ,ןשטנעמ עטושּפ .ןענעייל

 יז ןוא --- עיצקַאדער ןיא ןעמוק ןענעק ייז זַא ,טליפרעד ןבָאה רעדניק עמערָא

 ,רעצ רעייז ןענייווסיוא ,ןצרַאה ןופ ןדיײרוצּפָארַא ךיז ןעמעוו רַאפ ןבָאה ןלעוו

 | - .הלווע רעייז ןעיירשסיוא

 ןעוועג זיא גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ עיצקַאדער רעד ןיא *סערדַא רעד טָא

 -לעב ַא ןרעװ לָאמ ַא טימ טפרַאדעג רע טָאה טפָא רעייז .טַאּפ בקעי לכ-םדוק

 טגעלפ רע .סעיצַאוטיס-עילימַאפ ןוא עשיגָאלָאכיסּפ עטריצילּפמָאק ןיא ץעוי

 ןשטנעמ עכלעזַא טימ ןדיירּפָא ךיז לָאמ טפָא ,טייצ ךס ַא ןבעגּפָא םעד ףיוא

 ,ןהעש-סטעברַא יד ךָאנ ,לעיצעּפס ןעמוק וצ

 עטושּפ ןופ ןעמעלבָארּפ יד ,ןעגנוריסַאּפ יד ,ןעגנופערט יד טָא ןופ ליפ

 ןטכישעג;) סעציקס עצרוק עקידעבעל ןיא ןבירשַאב ךָאנרעד רע טָאה ,ןשטנעמ

 טיבעג םעד וצ רעמ רעכיז ןרעהעג סָאװ ,(?גנוטייצ ןיא ןעמוק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ

 ןטושּפ םוצ יװ ,י"ןבעל ןופ ןצירּפש, ,ןעגנולייצרעד עצרוק עשירַארעטיל ןופ

 ,שזַאטרָאּפער-גנוטייצ

 ןלַאפ-טיוט ןגעװ קינָארכ עטושּפ יד ןענעיל םַאזקרעמפיוא טגעלפ רע
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 טגעלפ רוטנעגַא-גנוטייצ יד סָאװ ,סעידעגַארט עכעלנעזרעּפ ,ןדרָאמטסבלעז

 ןרעדליש ייז ןוא ןשינעעשעג עצרוק ןּפַאכסױרַא רע טגעלפ ייז ןופ .ןלעטשוצ

 -געמָאק עלענָאיצָאמע ,עפרַאש רָאּפ ַא טימ ןטיײלגַאב ןוא ןצַאז רָאּפ עטסַאפעג ןיא

 ,טרַאװעג טינ טָאה רע ."ןבעל ןופ םיוש, יװ ןרעװ טקורדעג ןגעלפ יז ,ןרַאט

 סעידעגַארט ןוא סעמַארד עכעלשטנעמ יד ,ןבעל רעקיטש ענעכָארבענּפָא יד זַא

 יד רעביא ןכוז ןעגנַאגעג ייז זיא רע .שיט-ביירש ןייז וצ ןגָארטרעד ךיז ןלָאז

 ןיא ,ןשטנעמ ענעלַאפעג ןשיװצ ,טײקמערָא רעד ןופ רעזייה יד ןיא ,ןסַאג

 טינ ןעמיװשסױרַא טגעלפ ןעגנורעדליש ענייז ןיא ,ןטלַאטשנַא עשיּפָארטנַאליפ

 ,דייר ענייז ןוא שטנעמ רעכעלקילגמוא רעד ךיוא רָאנ ,שינעעשעג יד רָאנ

 סָאד ןוא -- ןעלקיטרַא עכלעזַא ןופ "ךעלּפעק; עּפורג ַא ןעגנערב ןלעוו רימ

 ,רעטקַארַאכ רעייז ןגעוו גנונַא ןַא ןבעג ןיוש טעװ ןיילַא

 ַא טימ ןכָארבעצ ּפעק יד; :?ןעגנַאגעגסיױא זיא דניק סָאדע ;"סנשיק ייווצ;

 :?טעזָאלק ןיא דניק עטיוט סָאד --- ןבעל ןופ רעקיטש;ג ;"טנעמורטסניא ןּפמעט

 טָאה שטנעמ רעד; ;"ענַאמָאטַא ןַא ,טעב א ;עפַאש ַא; ;*קָאטש ןטפניפ ןופ;

 -עגּפָא ןַא ,טיורב ןָא ,םייה ַא ןָא; :"דניק ןיימ טעװעטַארע ; ?טנייוועג שירעטסיה

 ןגרָאמ; :*1ןָאט טנעקעג ןעד ךיא בָאה סָאװ -- ענעפרָאװעגסױרַא ןַא ,עטרַאנ

 טָאה רעטומ ידע ;?טצנַאטעגסױא ךיז טָאה יז; ;"ןייז טינ וילעטַאט רעד טעװו

 -עטַאר ךיז עשרַאװ רעביא ןעגנַאגעג ןענייז רעדניק עניילק ריפ, ; ?טכַארבעגמוא

 .(*"סעטָאלז 240 ןוא שטנעמ ַא ןופ ןבעל סָאד; { "טיוט-רעגנוה ןופ ןעוו

 ןגעוו ןעלקיטרַא סעירעס עגנַאל ייווצ טַאהעג ןבָאה גלָאפרעד ןקידלַאװג ַא רָאג

 ןבָאה סָאװ ,סעמַאמ יד ןגעוו ןוא זיוה-לדניפ ןשידיי רעװעשרַאװ םעד ןיא רעדניק

 ערעייז ןקוקנָא סנטייו רעד ןופ ןעמוק סָאװ ןוא רעדניק יד ןפרָאװעגרעטנוא

 -טימ יד ןופ ןעמוקַאב סעיצַאמרָאפניא עלענָאיצנעדיפנָאק יד טָאה רע .רעדניק

 "ליב ןכעלמיטנגייא ןייז ףיוא ןבירשַאב ייז ןוא טלַאטשנַא םעד ןופ רעטעברַא

 ךיז ןבָאה סע .ןעמענ םוש ןייק קידנבעגנָא טינ ,ךעלריטַאנ) ןפוא ןשירעד

 סָאװ ,סעיצַאוטיס-עילימַאפ עטריצילּפמָאק ,עקידנּפַאכרַאפ רעיוהעגמוא טקעלּפטנַא

 .גָאט וצ גָאט ןופ םלוע םעד טנַאּפשעג ןטלַאהעג ןבָאה

 ןלעטשקעװַא רימ ןזומ "ןַאמָאר-שזַאטרָאּפער, ןופ עירָאגעטַאק רעדנוזַאב ַא ןיא

 רַאורבעפ ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא סָאװ ,ןעלקיטרַא 20 ןופ עירעס עסיורג ַא

 ןטס20 11924 ילוי ןט14 ,רַאורבעפ ןט17 41923 רעבמעצעד ןט7 ,רעבמעװָאנ ןטס23/ (*|
 41928 ילוי ןט18 ,ןט17 ,ןט16 ,ילוי ןט15 ,ןט12 ,ןט11 םעד {1925 רעבמעצעד ןט11 ,רַאונַאי

 ןט1 141931 ראונאי 15 ,14 ,13 :1929 רעבמעצעד 5 ,רעבמעװָאנ 24 ,יַאמ 3 -- לירּפַא 0

 ,1934 רעבמצװָאנ ןט2 ;19232 רעבמעוָאנ
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 ןבעל ןופ רעקיטשכורב

 ,ץַאלַאּפ רעוועזיל ןופ ןסילוק יד רעטניה, לּפעק ןרעטנוא 1929 ץרעמ ןוא

 "רעד ריא ןיא זיא ,ןטקַאפ עקיטלעפגרָאז ףיוא טיובעג ןוא שירעדליב ןבירשעג

 ,לדניווש ךרוד גייטשפיוא רעשיטסַאטנַאפ רעד ,עטכישעג-סנבעל ַא ןרָאװעג טלייצ

 -ליטסקעט ןשידיי ןסױרג א ןופ סעביל ענהפירט .,טַאררַאפ ,עיצַאטַאולּפסקע

 ןעוועג ןענייז *עיפַארגָאיב, רעקיזָאד רעד ןיא ןעמענ עלַא ,שזדָאל ןופ טַאנגַאמ

 רעבָא ."ןטייהיירפ עשירַארעטיל; עסיוועג ןעמונעג ךיז טָאה טַאּפ .עטלעטשרַאפ

 רערעדנַא ןייק טינ זיא "יוועל סקַאמ; דלעה רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה רעזעל יד

 רעד ,"וועזדיווש ןופ סָאבעלַאב רעד ,ןָאק (רַאקסָא) רשֲא רעטמירַאב רעד יוװ

 טָאה רענָאילימ-יטלומ רעקיזָאד רעד .,שזדָאל ןופ קירבַאפ-ליטסקעט רעטסערג

 "סקלָאפ ןוא די רעמורפ ַא יװ ןרידַארַאּפ ןעמונעג ןרָאי ערעטלע יד ףיוא

 "רעד םיא ןגעוו טָאה טַאּפ סָאװ ,עטכישעג-ביור עשיטסַאטנַאפ יד .רעגרָאזרַאפ

 ןשידיי ןוא קידצ ןעמורפ ַא ןופ עקסַאמ יד ןסירענּפָארַא םיא ןופ טָאה ,טלייצ

 טעטכינרַאפ טָאה קירבַאפ ןייז זַא ,ןזיוװעגנָא טָאה טַאּפ .רעגרָאזרַאפ-סקלָאפ

 "ניול רעטרעדנוה ןיול-רעגנוה ַא וצ ןבירטרַאפ ,ןעיירעבעוו עשידיי רעקילדנעצ

 טינ רעטעברַא עשידיי ןרעוו אפוג (ועזדיוו) "וועזילא ןיא ןוא -- סעקינטעק

 | .(* ןזָאלעגוצ

 ןפורעגסױרַא טָאה ןעלקיטרַא עירעס עקיזָאד יד זַא ךעלדנעטשרַאפטסבלעז

 ,שזדָאל ןיא לעיצעּפס ,ןליוּפ ןיא ןדיי יד ייב עיצַאסנעס עסיורג ַא

 ןזיוװַאב ךיז טָאה ןָאק רשָא : ןעלקיטרַא יד טָא וצ בָאגוצ רעטנַאסערעטניא ןַא

 .ןרָאװעג טינ ,הלילח ,רע זיא ןַאמערָא ןייק .םונהיג-רעלטיה ןופ ןעװעטַארוצּפָא

 -ָאקיסקעמ ןיא לצַאלַאּפ ַא ןיא טרעדנוזעגּפָא טכַארברַאפ רע טָאה רעטלע עפיט ןייז

 טרָאד טָאה ןוא יטיס-ָאקיסקעמ ןיא ןעוועג טַאּפ זיא המחלמ רעד ךָאנ .יטיס

 -גיא-ליטסקעט רעשילױּפ רעד ןופ "גינעקעק ןשידיי םענעזעוועג םעד טכוזַאב

 רעד ןוא טדערעג טינ ןַאד ןעמ טָאה ןעלקיטרַא עקילָאמַא יד ןגעוו .עירטסוד

 | ,רעכעלדניירפ ַא רעייז ןעוועג זיא ןדייב ייז ןשיװצ סעומש

 -רָאּפער עירעס יד זיא ,שירָאטסיה-שינַארט ,רעטקַארַאכ ןרעדנַא ןַא רָאג ןופ = |

 רעקיטישּפ ןטמירַאב ןגעוו 1936 ןיא ןבירשעג טָאה טַאּפ עכלעוו ,ןעלקיטרַא-שזַאט

 סענַאגילוכ עשיליױוּפ יד ךיילגוצ ןרָאװעג טּפשמעג ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,סעצָארּפ

 ןשידיי םעניילק ןיא םָארגָאּפ םעד טריפעגכרודַא ןבָאה סָאװ ,ןטימעסיטנַא ןוא

 -רָאּפ סָאד ןרָאװעג טעגרהרעד ןענייז סע ןכלעוו תעב ,םָאדַאר ייב ,קיטישּפ לטעטש

 יד ןוא -- ןרָאװעג טעדנואװרַאפ ןענייז ןדיי רעקילדנעצ ןוא יקסווָאקנימ קלָאפ

 -עלעט רָאנ טינ טָאה טַאּפ ,דנַאטשרעדיװ ןקיטפעה ַא טלעטשעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי

 ,ןָאק רשָא ןבלעז םעד טרעדליש ײיזנכשַא רעדירב יד? ןַאמָאר רעטנַאקַאב סרעגניז ,י .י (*
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 ןכָאו עכעלטע טָאה סָאװ ,סעצָארּפ ןופ ןטרָאּפער עיונעג גָאט ןדעי טרינָאפ

 טָאה רָאנ ,גנורעקלעפַאב עשידיי עצנַאג יד טריזירטקעלע ןטלַאהעג דנַאנַאכָאנ

 ."טכירעג ןיא רעפסָאמטַא יד קידנרעדליש לקיטרַא ןַא גָאט ןדעי ןבירשעג ךיוא
 עסיורג יד ןוא ןטַאקָאװדַא ןוא תודע עשיטימעסיטנַא יד ןופ סעצעה יד ,לַאז

 -טשרע ןַא ןעועג זיא סָאד .ןטַאקָאװדַא-גנוקידיײטרַאפ עשידיי יד ןופ סעדער

 ןביילברַאפ ןלעװ ןטכירַאב ענעי ןוא גנוכיירגרעד עשיטסילַאנרושז עקיסַאלק
 -העיקש יד ןיא ןדיי עשיליוּפ יד ןופ עטכישעג רעד וצ רעייטשוצ רעקיגָאװ ַא

 ,םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןטעשויעצ םעד רעטנוא ןרָאי

 יד ןופ עגַאל עשיגַארט יד ןזיװַאב רָאלק טָאה סעצָארּפ ןופ גנַאגסױא רעד

 וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז עטקידלושַאב עשיליוּפ עכעלטע .ןליוּפ ןיא ןדיי

 טקידלושַאב ןענייז סָאװ ,יד טנכערעגניײרַא -- טייהרעמ יד .הסיפת םישדח 8 זיב 6

 טײרפַאב ןצנַאג ןיא ןענייז --- החּפשמ-יקסוװָאקנימ רעד ןופ דרָאמ ןיא ןרָאװעג
 ,הסיפת רָאי 6 זיב ןגָארקעג ןבָאה עטקידלושַאב עשידיי יד ןגעקַאד .ןרָאװעג

 ,..רָאג טכירעג ערעכעה סָאד טָאה ,טרילעּפַא ןבָאה ןדיי עטּפשמרַאפ יד ןעוו

 ייוצ ךָאנ ןענייז קידנריר .עמרוט רָאי טכַא וצ ףָארטש רעייז טרעסערגרַאפ

 ןבָאה םישודק-יקסווָאקנימ יד .עידעגַארט-קיטישּפ רעד טימ ןדנוברַאפ ןעלקיטרַא

 -פיוא דניק סָאד טָאה קערש סיורג ןופ .קילאומש למותי ןיילק ַא טזָאלעגרעביא

 ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא זיא רע .ןדייר וצ טרעהעג

 עקידנצנעלג ןופ החגשה רעד רעטנוא ,רעפסָאמטַא רערַאברעדנואוו רעד ןיא ואוו
 דניק-םותי סָאד טָאה רעדניק עכעלדניירפ טימ טלגנירעגמורַא ןוא ןגָאגַאדעּפ

 ףכית זיא טָאּפ בקעי .ןושל ןעמוקַאב קירוצ ןוא -- ךיז וצ ןעמוק ןעמונעג

 סָאװע רעזעל יד ןבעגעגרעביא ןוא עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא ןרָאפעגקעװַא

 | ."טלייצרעד יקסווָאקנימ קילאומש

 -- קעװַא זיא קילאומש ןוא סיצַאנ יד ןעמוקעג ןענייז םורַא רָאי יירד ןיא

 ..קעװַא ןענייז עּפָאריײא ןופ רעדניק עשידיי ערעדנַא ןָאילימ ןבלַאהרעדנָא ואוו

 רוטַארעטיל ןוא רוטלוק 6

 טעמדיוועג טַאּפ טָאה טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ לייט ןשּפיה ַא
 ןטעברַא רעבירַא זיא רע רעדייא ךָאנ ,1928 ןיא .(* סעגַארפ-רוטלוק עשידיי
 -עלטנכעוו ַא ןופ גנוריפנָא יד ןעמונעגרעביא רע טָאה ,גנוטייצסקלָאּפ רעד ןיא

 ,ךוב ןופ ףוס םייב ןוא ,1969 ,ײלגנַארעג ןיא, המישר עשיפַארגָאילביב (+
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 רוטַארעטיל ןוא רוטלוק

 רעסיױרג ַא ןיא טגעלפ טייז-גנוטייצ יד ."גנודליב ןוא רוטלוק, גנולײטּפָא רעכ

 טגעלפ סע עכלעוו ןיא ,ןטַאּפ ןופ ןעלקיטרַא עצרוק טימ ןרעוו טליפעגסיוא סָאמ

 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טעברַא-רוטלוק יד ןרעוו ןביױהעגסױרַא

 ןעמדיוו רעמ ךיז לָאז ןעמ זַא ,ןענָאמ רעהפיוא ןָא טגעלפ רע .ןענייארַאפ יד ןופ

 -קילע :לקיטרַא ןייא ןופ ןעמָאנ רעשיטסירעטקַארַאכ ַא זיא טָא ,טעברַא רעד טָא

 ,"שידיי טדער -- ןעװעּפלַאמכָאנ עשיטָאבעלַאב סָאד טרידיוו

 -יוּפ ןוא ןשידיי ןופ) סעיזנעצער-רעטַאעט ןכעלטנפערַאפ טפָא טגעלפ רע

 -יידיא יד ןבײהסױרַא ןוא דנוש ןפמעקַאב טגעלפ רע עכלעוו ןיא (רעטַאעט ןשיל

 ,סעמַארד ענעדָאלעגנָא-שיא

 רָאפנעמַאזוצ-ָאװיי ןטייווצ םוצ טַאגעלעד ַא יו ןרָאפעג רע זיא 1925 ןיא

 רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג ,טסואווַָאב יו ,טָאה ?ָאשיצ;? יד) ענליוו ןיא

 -קיטרַא-טכירַאב עסיורג ןביז טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה רע .(?ָאוװייא ןופ גנודנירג

 ןרעטייוורעד ןופ ץנעדנעט רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש רעייז זיא רע ,ןעל

 רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא-ןסַאמ יד ןופ ,שרוש ןשיטסילַאיצָאס-שידיי םעד ןופ ךיז

 -עגטסעפ ןַאד ןיוש ןבָאה םירבח ענייז ןוא רע ןכלעוו ,עסַאמסקלָאפ רעשידיי

 ךיז *?ָאװיי, רעד טָאה גנוניימ ןייז טול ,?ָאווייא ןופ רעריפנָא יד ייב טלעטש

 רעד ןופ ןינב ןכעלטייהנייא ןרעביא "ןיורק,א יד ןייז וצ ןטסעמרַאפ טפרַאדעג

 ַא טינ ןוא -- גנוגעוַאב-רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעוו רענרעדָאמ רעקידנפמעק

 "ידיי יד ןופ ןעלגנַארעג יד ןופ ןסירעגּפָא ןענייז סָאװ ,רעשרָאפ ןופ טקנוּפלמַאז

 ,ייז םורַא רָאפ ןעמוק סָאװ ,ןסַאמ עש

 -קיטרַא עסיורג יירד ןופ עירעס ַא טכעלטנפערַאפ רע טָאה רעטעּפש רָאי ַא

 ךעלטנירג טָאה רע עכלעוו ןיא ,"רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ; : ןעל

 .ןטלַאטשנַא-רוטלוק עשידיי יד ןופ בצמ ןלעוטקַא םעד טלדנַאהַאב

 רעשידיי רעד ןיא טייקטבילרַאפ רעסייה ןייז ןוא סערעטניא ןסיורג ןייז ייב

 ןופ לייט ןשּפיה ַא ןעמדיוו ריא לָאז רע זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא רוטַארעטיל

 ןופ גנוטייצסקלָאפ רעד ןיא טגעלפ רע .טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש ןייז

 טגעלפ רע ,רעקיסַאלק עשידיי יד ןגעוו ןעלקיטרַא ןכעלטנפערַאפ טייצ וצ טייצ

 -טשרע סָאד ערעדנַא ןשיווצ) רעכיב ענענישרעד'יינ ןריזנעצער לָאמ וצ לָאמ ןופ

 -ַאיב ,ג .ח ןפירגעגנָא ףרַאש רע טָאה לָאמ עכעלטע .(עדַארג םייח ןופ ךוב-גניל

 .ןלױּפ ןיא ךוזַאב ַא תעב סעדער ענייז רַאפ ,םזיאערבעה ןעמערטסקע ןייז רַאפ קיל

 -עגסױרַא טָאה "עגיל-רוטלוק, יד סָאװ ,טלעוו-רעכיב לַאנרושז םעד ןיא

 ,רעכיב ענענישרעד ןגעוו סעיזנעצער ףניפ טקורדעג רע טָאה ,ןבעג

 ןָא ךיז טבייה רוטַארעטיל ןגעוו ןביירש ןופ דָאירעּפ רעוויסנעטניא רָאג ַא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "גוזַאב ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה גנטייצסקלָאפ יד ןעוו ,1921 ,לירּפַא ןיא
 ןענייז רעירפ) רוטלוק ןוא טסנוק ,רוטַארעטיל רַאפ טפירשנכָאװ עסיורג ערעד

 ןוא טַאּפ .("עגיל-רוטלוק, גַאלרַאפ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,ןרעמונ 11 ןענישרעד

 ,ןרָאטקַאדער עטשרע יד סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ןַאדזַאק .ש ,ח

 לקיטרַא סטַאּפ ןיא ןרָאװעג טגָאזעגנָא זיא ןָאט רעשירעפמעק רעיינ רעד

 :טפירשטייצ רעיינ רעד ןופ טייז רעטשרע רעד ףיוא ,םולָאק ןטשרע םעד ןיא

 ןטימ ןסיירסיוא ףרַאד ןעמ -- דסח ןופ טייצ ןייק טשינ זיא סע;
 ףרַאד ןעמ ,עיצידַארט ןוא תורוד ןופ סקיוועג-דליוו ןצנַאג םעד לצרָאװ
 זנוא ןיא זיא סָאװ ,תולפש עקיטסייג עצנַאג יד ןענערבסיוא רעייפ טימ
 ,טפַאשטכענק-המשנ עצנַאג יד ,ןײלַא

 ףרַאד ןעמ .טייקטסיירד ןוא טייקיטומ ןענרעל ךיז ףרַאד ןעמ ...
 תמא ריא ןעזרעד ,טלעוו יד ןעזרעד ןוא ןגיוא עדנילב יד ןסיירפיוא
 ,טייקנייש ןוא

 -ןסַאלק ןשירָאטסיה עמַאס ןיא ,ןטימ עמַאס ןיא ןעייטש רימ ...
 ,רעקיטפערק ךָאנ זיא ,טנעה יד ןייז טינ ןלָאז סע טעילָאזַאמעג יו ,ףמַאק
 ץטרעטיברַאפ ,עקירעגנוה ,עכעלקילגמוא ,טסיג רעד רערעטיול ךָאנ
 עיינ ןענעק טלעװ עיינ ַא ןעיוב רעבָא ,טלעוו ַא ןכַאמ בורח ןענעק
 ,ןשטנעמ

 רעד ןיא ןריפ סָאװ ןגעוו ןענייז סָאד --- רוטלוק ,טסנוק ,רוטַארעטיל
 -ףמַאק רעד ךיוא רעבָא זיא סָאד ,תוחומ יד ןיא ,רעצרעה יד ןופ ףיס
 ,"חוב רעזנוא ןופ לַאנעסרַא

 עלערוטלוק-שירַארעטיל עטסעב יד ןופ ענייא ןעוועג זיא טפירשנכַאוװ יד

 יד -- רעכיז .טגָאמרַאפ זיא טינ ןעוו טָאה טלעוו-שידיי יד סָאװ ,ןטפירשטייצ
 ליפ) ןציטָאנ ןוא ןעלקיטרַא עפרַאש יד .עטסשירעפמעק ןוא עטסקידעבעל עמַאס
 רעקיטירק ןוא רעביירש *עפרַאשע עכלעזַא ןופ ךיוא רעבָא ,טַאּפ .י ןופ ייז ןופ
 ייב סעיסוקסיד עסייה ןפורסיורַא ןגעלפ (ַא"א טרָאּפָאּפַאר .י ,שטיװַאר ךלמ יו
 -ןךייל יד ייב ,לטעטש ןוא טָאטש ןיא ןשטנעמ עגנוי עטנעגילעטניא רעטנזיוט יד
 סָאװ ,רעגנַאפנָא הנחמ רעשּפיה רעד ןשיוצ ךיוא ןוא רענעייל-ךוב עכעלטפַאש
 ערעייז ןקירדסיוא טווװאורּפעג ןילַא טנַאלַאט רעקינייו רעדָא רעמ טימ ןבָאה

 | ,טפירש ןיא ןליפעג
 -יירש ענעעזעגנָא ייר ַא רעטעברַאטימ סלַא ןגיוצעגוצ טָאה לַאנרושז רעד

 ןקורדרעביא טגעלפ רע .דנַאלסױא ןופ ןוא ןלױּפ ןופ רעוט-רוטלוק ןוא רעב

 טָאה רע .טלעוו-ברעמ רעד ןופ רעביירש עטמירַאב ןופ ןעלקיטרַא עקיטכיוו
 -וכָאװ יד .טלעו רעצנַאג רעד ןופ קינָארכ-רוטלוק עטנַאסערעטניא ןַא טַאהעג
 טעברַא-רוטלוק רעד ,ןקעטָאילביב עשידיי יד ץַאלּפ ליפ טעמדיוועג טָאה טפירש
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 רוטַארעטיל ןוא רוטלוק

 רעד ןגעק המחלמ ַא ןרָאװעג טריפעג זיא סע .טנגוי רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא) רעטַאעט ןשידיי ןיא ןעגנוריפפיוא-דנוש ןופ גנוציילפרַאפ

 -עסעב יד ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא ןענייז ןגעקַאד ;(עקירעמַא ןופ טריטרָאּפמיא

 .ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט עשידיי עשירעלטסניק ,ער

 עגנוי עקיאעפ יד רַאפ ןטייז עריא טנפעעג טיירב טָאה טפירשנכָאװ יד

 ,סקואוכָאנ ןשירַארעטיל םעיינ םעד רַאפ ,רעקיטירק ,ןטסירטעלעב ,ןטעָאּפ

 ןרַאפ רעכיב עטשרע ערעייז ןבעגוצסױרַא ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה ייז ןופ ענלצנייא

 "נָא טציא ןעמענרַאפ ןוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה עטלייצעג .גירק ןופ ךורבסיוא

 ןוא ןעמוקעגמוא זיא טייחרעמ יד .טלעוו-רוטלוק רעזדנוא ןיא רעצעלּפ ענעעזעג

 קעטָאילביבדָאװיי רעד ןיא טפירזשנכָאװ רעד ןופ רעטעלב עטלעגרַאפ עטלַא יד

 ,ןטנַאלַאט עקידנגָאװצ ליפ ערעייז ףיוא תודע רעקיצנייא רעד ןענייז

 -עדיא עשיטסילַאיצָאס עטלוב ַא טַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה לַאנרושז רעד

 רעד רַאפ עגַארפ יד טייטש יוזַאפ) ןבירשעג ױזַא םעד ןגעוו טָאה טַאּפ .עיגָאלָא

 .(1931 ,רעבמעטּפעס ןט11 םעד ,(25) 24 רעמונ ,"רוטַארעטיל רעדנפַאש

 םתס ןכַאמ .ןייז הניכש יד זומ ,ןייז טָאג ַא זומ שדקמה-תיב ַא ןיא;

 סָאװ רעגניצ טימ ,טינ ןעעז סָאװ ,ןגיוא טימ ,ןרוגיפ ,ןטלַאטשעג ,םימלצ

 טָאה םהרבא יװ ןכַאמ ןעמ ףרַאד יד טימ .הרז-הדובע זיא ,טינ ןדייר

 .טכַאמעג ןחרת ייב
 סָאװ ,רוטַארעטיל יד טינ זיא שירַאטעלָארּפ ,שיטסילַאיצָאס ,,,

 ,יד רָאנ ,םיא טבײרשַאב סָאװ ,טַאירַאטעלָארּפ םעד עמעט סלַא טמענ

 םעד ףיוא ,םורַא ןצנַאג םעד ףיוא ןגיוא עשיטסילַאיצָאס טימ טקוק סָאװ

 ןוא גנודניפמע-טלעוו עקידנסַאלק ַא טָאה סָאװ ,ןגרָאמ ןוא טנייה ,לָאמַא

 .?גנולגיּפשּפָא-טלעוו

 רעד ןוא טפירשנכָאװ רעד ןשיװצ דיישרעטנוא םעד טלוב ןעמ טעז ָאד

 ןיא טריטערקעד ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןעמ עכלעוו ,רוטַארעטיל רעשירַאטעלָארּפ

 -ָארּפשעגסױא ַאזַא טימ לַאנרושז רעשירַארעטיל ַא טָאה ןגעווטסעד ןופ .עװקסָאמ

 -סױרַא עשיטירק עפרַאש ןפורעגסױרַא עיגָאלָאעדיא רעשיטסילַאיצָאס רענעכ

 ?עשיאייטרַאּפמוא, ןוא עכעלרעגריב ייס ןליוּפ ןיא טריקַאטַא יז ןבָאה סע .ןטירט

 ןטספרַאשמַא .רדח ןשיטסינומָאק ןופ רעביירש *עשירַאטעלָארּפ, יד ייס ,רעביירש

 טייטשרַאפ ,טָאה רעגינ .ש .עקירעמַא ןיא רָאג טריקַאטַא רעבָא יז ןעמ טָאה

 טָאה ןרָאהנײא דוד .גנַאגוצ ןשיגָאלָאעדיא םעד טָא ןעמעננָא טנעקעג טינ ,ךיז

 ןַאהַאק .בא ןלעפעג סע זיא רעקינייו ךָאנ .טפירשנכָאװ יד ןפירגעגנָא רעטיב

 - | / .סטרעוורָאפ ןופ

 ןיא .סטרעוורָאפ ןרַאפ ןצנעדנָאּפסערָאק ןקיש 1928-1927 ןיא טגעלפ טַאּפ = |

2 
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 םיטרּפ ןייק) ןַאמָאר רעדָא גנולייצרעד ערעסערג ַא טקישעג וליפַא רע טָאה 8
 -ץגּפָא ךיז טָאה עיצקַאדער יד .(ןעניפעגוצסיוא ןעגנולעג טינ זיא םעד ןגעוו

 רַאפ רעווש וצ ,שירַארעטיל וצ ןעוועג זיא סע ...לייוו ,ןקורד וצ סָאד טגָאז
 רעד ןעו טלעטשעגּפָא ךיז טָאה טעברַאטימ-ץנעדנַאּפסערָאק ןייז .רעזעל יד
 טפָא ןביוהעגנָא ןלױּפ ןיא ךוזַאב סּפָאגָאר .ה ךָאנ לעיצעּפס ,טָאה סטרעוורָאּפ
 ,טייקניל ןייז רַאפ "דנוב, םעד ןריקַאטַא ףרַאש ןוא

 זיא ,טפירשנכָאװ יד ןריקַאטַא ןעמונעג טָאה סטרעוורָאפ רעד ןעוו ,טציא
 "עג רע טָאה ךעלריטַאנ .רענעפירגעגנָא ןטספרַאשמַא רעד ןעוועג טַאּפ דָארג
 יד ןיא ,רעטעּפש טָאה סיר רעקידטלָאמעד רעד .(* ףרַאש רעייז טרעפטנע
 ןרַאפ ןביירש וצ טייקכעלגעמ יד טכַאמרַאפ םיא רַאפ ןטלַאהעג ,ןרָאי-המחלמ

 לעיצעּפס ןוא טפירשנכָאוװו יד זַא ,ןעגנוקידלושַאב יד ךייש זיא סָאװ .סטרעזורָאפ |
 "טסנוק רעשירַאטעלָארּפא ןופ עיניל עשיטסינומָאק יד ךָאנ ןעייג טַאּפ בקעי
 72 יד ןופ לטרעפ ַא טעמכ .ןעלקיטרַא סטַאּפ בקעי ףיורעד רעפטנע רעד ןענייז
 ןגעוו ןעוועג ןענייז ,טפירששנכָאװ רעד רַאפ ןבירשעג טָאה טַאּפ סָאװ ,ןעלקיטרַא
 ףיוא ןביירש ןשיטסינומָאק ןופ קיטירק ןייז .רעביירש עשיטעיווָאס-שידיי יד
 ןעז ןעמ ןעק סָאד .עפרַאש-קידתונמחרבמוא ןַא ןעוועג זיא ?לעטשַאב ןלַאיצָאס;
 ;1921 ,רעבמעצעד ןט25 םעד ןענישרעד זיא סָאװ ,לקיטרַא ןופ ןעמָאנ ַאזַא ןֹופ

 ןופ ּפערט עכיוה יד ףיוא : סעקנַאב עטקַאהעג ןוא ץימש ענעקורט;
 לעינַאד ,ןײטשפָאה .ד ,ןידליג ; .ח ,סינּפיק ,שיקרַאמ ץרּפ : ןגיל דָאב
 ,?קישטנָארָאה .ש ןוא

 םָארוַא רעביירש ןשיטעיװָאס-שידיי ןופ "ןרעינישזניא? ןַאמָאר םעד ןגעוו
 ,נ ,"טּפעצער ןטיול טביירש ןעמ ןעוופ) גנוצַאשּפָא ַאזַא ןבעגעג רע טָאה ןַאהַאק
 : 1934 ץרעמ 1 ,3

 לקערב ןייק ,ןָאט רעבלַאה רעקיטכירפיוא ןייק ,טרָאװ רָאװ ןייק,
 ,יתאטח : יורטש ? עטליופרַאפ ענעקורט ןופ ןהרג הלעמ ַא רָאנ -- קנַאדעג
 ,יתעשּפ ,יתיווע

 יתונמחר ַא זיולב זיא סע ,טינ וליפַא טסירדרַאפ סע

 לייוו ,רוטַארעטיל עזָאלקעװצ זיא רוטַארעטיל ענָאיזַאק לייוו ןוא
 -סיױרַא סָאד זיא ,דנריזילַארָאמעד רעדָא ,לונ רעדָא זיא סולפנייא ריא

 ,רעביירש ןרַאפ גנוקידעש ַא ןרעינישזניא' יװ רעכיב עכלעזַא ןבעג
 ,"רעקידתמא סעּפע ,ןביירש רעסעב סעּפע טנָאקעג טלָאװ סָאװ

 -ָאר ןשיטעיװָאס-שידיי ןטייווצ ַא ףיוא ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה ןטספרַאשמַא

: 

 ױ

 ,1932 רעבמעװָאנ 11 ,טסוגיױא 4 ,ילוי 29 ,רַאורבעפ 9 ,טפירשנכָאװ (* |
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 ץוועש לקנַאי ןוא טסידנוב רעד ַאיליא;) ןיבַאר .י ןופ ?רעדניק-רעטסעוושפ ןַאמ

 : (1932 רַאונַאי 20 ןוא 6 ,19232 רעבמעצעד 20 ,"קיוועשלָאב רעד

 -רַאפ-ןטַאר ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ טנעמוקָאד-דנוש ַא;
 רעד ןיא קידנרעלַאב -- קרעוו קידנרעלַאב ַא ןוא ,קרעוו ןיימעג ַא .דנַאב
 ,ןּפיצנירּפ עקיטכיר ןופ גנודנעװנָא רעשלַאפ רעד ןגעוו אצוי לעוּפ

 רקש ףיוא טגנעה ןוא תושממ ןייק טינ טָאה קרעװ עצנַאג סָאד .,,
 םוש ןייק ָאטשינ זיא סע זַא ,ןופרעד טדערעגּפָא ,יײרעדױלּפ רעטסוּפ ןוא
 ,טנורגרעטניה רעכעלטכישעג ןייק ,ןָאפ רעלַאיצָאס

 -טיוט' ןגעוו טערקעד ַא סױרַא גנַאל טשינ זיא דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא |
 סָאװ ,יירערימש יד טָא ,ןגעמרַאפ-סקלָאפ ןופ רעקידעש רַאפ ףָארטש
 דנַאברַאפ-ןטַאר םעד טסָאקעג סיוועג טָאה 'רעדניק-רעטסעווש' טסייה

 "רַאפ ,ןדניב ןוא ןקורד ,ןריגַאדער ,ןביירש -- טלעג לסיב שּפיה ַא
 -ןטַאר ןופ רעטעברַא ןוא םירעיוּפ יד זַא ,טשינ ביולג ךיא .ןטײרּפש
 ןפרַאד ןַאמָאר םעד ןיא עקידלוש יד ,טלעג קירעביא ןבָאה דנַאברַאפ
 -סקלָאפ ןופ רעקידעש' ןגעװ טערקעד םעד רעטנוא ןײגרעטנורַא
 | - *,.."ןגעמרַאפ

 רעשידיי-שיטעיווָאס רעד ןופ ןעגנוצַאשּפָא עוויטַאגענ עלַא סטַאּפ ןשיווצ

 רעסיורג רעד ןגעוו לקיטרַא רעד זיא סָאד .םַאנסיוא ןייא ןַארַאפ זיא רוטַארעטיל

 ןכלעוו ,(1924 ,רַאורבעפ ןט14 םעד) *דלָאראה דליישט; קַאבלוק .מ ןופ עמעָאּפ

 רַאפ ןזיװעגסױרַא רעדייל ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו טימ טקידנערַאפ טָאה טַאּפ

 ,עשיאיבנישיגַארט
 ןקַאבלוק ןיא טגיזעג רעבָא טָאה סע ...תונויסנ ערעווש עכלעזַא;

 ןקיזָאד ןרַאפ ןלָאצַאב רעייט טינ טעװ רע יצ סייוו רעוו .רעלטסניק רעד

 - *? !סיירברוד'

 ...טלָאצַאב רעייט ןכיג ןיא רָאג עקַאט טָאה רע

 ךיוא רימ ןלעװ טפירשנכָאװ רעד ןיא טַאּפ .י ןופ ןעלקיטרַא ליפ יד ןופ

 ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןופ רעביירש עשידיי טימ ןסעומש עכעלטע ןענָאמרעד

 ןענייז ייז לייוו ,(דלעפנזָאר הנוי ,ןשָאטַאּפָא .י ,רעגינ .ש) עשרַאװ טכוזַאב ןַאד

 ,"רעביירש עשידיי טימ ןסעומש; עקידרעטעּפש יד ןופ חסונ ןיא רעגנעגרָאפ

 .רעטעּפש טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא טימ טכַאמעג םסרופמ ױזַא םיא ןבָאה סָאװ

 ןטַאּפ רַאפ ןטלָאװ ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל ענעי ןופ גנולמַאז ַא

 עכעלטע .קיטירק-רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ַא טרעכיזרַאפ

 ,לשמל .,ןרעוו וצ ןבױהעגסױרַא טרעוו סרעדנוזַאב ןענייז ןעגנוצַאשּפָא ערעסערג

 רעלַארטַאעט ןוא ןבעלא ;"בלַאק עשָאיא סרעגניז .י .י ןגעוו גנולדנַאהּפָא יד

 ,יני ןט24 םעד) "ןגעו עטייוו ףיוא; סוָאטַאנגיא דוד ןגעוו -- "טיזיווקער
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןט12 םעד) קילַאיב .נ .ח ןופ טױט םוצ -- "רעיירבעה רעטצעל רעד, ;(2

 "ףיייםיליהתע ןגעו -- ?םיליהת ןגָאז טלָאװעג טָאה שַא ןעווק ; (1924 ,ילוי

 רעשידיי רעד וצ ןרעייטשוצ עלופטרעוו ןענייז סָאד ,(1935 ,רַאונַאי ןט3 םעד)

 ,קיטירק-רוטַארעטיל

 ןשיווצ/ גנולדנַאהּפָא עסיורג ַא זיא טעברַא עטסכעלטנירג ןוא עטסקיטכיוו יד

 "עג זיא סָאװ ,"עידעמָאק-הלואג, סקיווייל ,ה ןגעוו ?םולח ןכעלדנעמוא ןוא קַאה

 ,(1934 ,יַאמ ןט24 ןוא ןט17 ,ןטפ ,ןט2 םעד) דנַאנַאכָאנ ןכָאװ ריפ ןרָאװעג טקורד

 "ייֵל וצ טפַאשהבורק עקיטסייג עכעלרעניא יד טליפעג ןַאד ןיוש טָאה טַאּפ

 ַא ןיא טכַארבעגסױרַא טפָא ױזַא עקירעמַא ןיא רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,ןקיוו

 סקיווייל רַאפ גנורעדנואוַאב יד רעבָא ,סעדער ןוא ןעלקיטרַא לָאצ רעסיורג

 רעד ןופ לכה"ךס ןוויטַאגענ ַא ןכַאמ וצ טרעטשעג טינ םיא טָאה טנַאלַאט ןסיורג

 ,טעברַא רעד טָא ןופ ןגוצסיוא ערעגנעל ןעגנערב ןלעװ רימ .*עידעמָאק-הלואג;

 ןבירשעג טָאה טַאּפ סָאװ ,סָאד סױרַא טערקנָאק ןוא רָאלק ןעגנערב ייז לייוו

 םעד ןופ ןרעטסומ עטוג ייז ןענייז קיטייצכיילג .גנַאגוצ ןשיגָאלָאעדיא ןגעוו

 ,רעקיטירק-רוטַארעטיל םעד ,ןטַאּפ ןופ ליטס

 ,קירעיורט .טימעג ןפיוא רעווש זיא קרעוו סָאד ןענעיילרעביא ןכָאנ,
 -טלעוו רעד ןיא .טייקטרעשַאב רעשיגַארט רעד ןופ ךעלמייהמוא זיא סע
 ריא רעביא .ָאטשינ דיירפ ןייק לָאמ ןייק זיא הלואג רעד ןופ טָאטש
 ,ןוז"ןגרָאמירפ עמערַאװ ,עטושּפ יד טשינ לָאמ ןייק טגנעה

 טסָארּפ קרעװ ןייז טימ טינ טייטש קיווייל לייוו ---  סָאװרַאפ
 וצ ,טייצ רעזנוא ןופ סמערוטש יד וצ טעדנעוװעג רָאלק ןוא טושּפ ןוא
 םוצ טעדנעװעג זיא רע רָאנ ,עמַארד-ןסָאלק רעקיטייצ-טנייה רעזנוא
 םענייא ןופ ןבעלרעביא ןוא ןבעל ןכעלנעזרעפ ןופ לקניוו ןרעטסניפ
 עמַארד יד ןבָאה רימ .ןקיווייל ןופ וליפַא ןייז סע לָאז -- זנוא ןשיווצ
 זיא הלואג ןייז . ..הלואג רעד ןופ רָאװ יד טינ ןוא לאוג ַא סעפע ןופ
 יז ,עטסיו רעד ןיא טסקַאװ יז ,לַאער טינ זיא יז ,שידרע טשינ
 סָאװ ,עלהשעמ ןופ םולב ַא יװ ,םיורט רעשיטנַאמָאר ַא יו טסקַאװ
 .טענַאיװרַאפ יז טרעוװ ןָא יז טריר ןעמ רָאנ יוװ

 ,טגָאז קיווייל .הלואג ןייז טרעמָאי סע .הנינח לאוג רעד טרעמָאי סע
 סע בא ןוא :םיורט רעד טנייוו סָאד ,תוירחַא יד טרעמָאי סָאד זַא
 יד ,םוטַאפ רעד טצנַאט ,רקפה רעד סע טצנַאט --- קלָאפ סָאד טצנַאט
 ,ױזַא טינ רעבָא זיא סע ,טײקטרעשַאב

 ,תוחוכ עשירָאטסיה ךרוד ןבירטעג טרעװו םערוטש-ןסָאלק רעד
 רעזנוא ,הלואג רעזנוא ,תוירחַא עשירָאטסיה גונעג ךיז ןיא ןבָאה עכלעוו
 ןיא דיירפ עתמא ַאזַא ךָאנ ָאטשינ --- דיירפ ךיז ןיא טָאה עיצולָאװער
 ערענָאיצולָאװער ענעגרָאברַאפ יד ןעוו .טינ טרעמָאי הלואג ,טלעוו רעד
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 רעד סױרַא ךיז טסייר טלָאמעד -- ףיט רעד ןופ סױרַא ךיז ןסייר תוחוכ

 טָאה טלעוו יד .רעמָאי ןייק טשינ ןוא דיירפ זיא תמא ןיא ןוא ,תמא

 *חישמ ןקידנדייל' ןייק טינ ףרַאד יז ןוא טָאג ןקידנדייל' ַא טַאהעג ןיוש

 "רַאפ טינ גנַאגוצ ןשיגָאלָאעדיא ןייז בילוצ טרעוו רעקיטירק רעד זַא רעבָא

 רימ ןעעז סָאד ,קרעװ ַא ןופ טייקשירעלטסניק עטכע יד ןעז ןעק ןוא טדנעלב

 "תמא ןכעלרעניא ןייז וצ געוו ןפיוא קיווייל .ה, גנולדנַאהּפָא רעטייווצ ַא ןופ

 יד .רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז רענענישרעדייינ ַא ןגעוו (1922 ,יַאמ ןט6 םעד)

 ןוא ?ןטלַאהעגסױא-שירַאטעלָארּפ ױזַא ןעוועג טינ אקווד ןענייז רעדיל עקיזָאד

 : תורוש עקידתולעּפתה עכלעזַא ןיא ייז ןגעוו טַאּפ טביירש ךָאד

 ךוב סקיווייל .ה ןופ םידומע טרעדנוה יירד עּפַאנק יד רעביא;

 ,םעד ןופ ןייש יד טָא זיא רשפא .ןייש עשילרעטסיוא ןַא טכייל רעדיל

 ,הגיכשה ויז ןפורעג ןבָאה עטלַא יד סָאװ

 י .טימ ייס ס ,ןסָאגעגנָא ליטש ,ןסָאגעגנָא ןענייז תורוש יד ,רעטרעוו יד

 ןצינש יוװ לָאמוצי ןענייז תורוש יד .ןקיטכיל טימ ייס ןוא ןרעטסניפ

 . "ןיד ,עניילק ןוא ,תומיגּפ ןָא םיפלח עקיצנַאלג ,עגנַאל ,םיפלח ןופ

 ןוא ליק זיא סע ,ייו טשינ טוט הליחתכל .ךעלרעסעמ ענעפילשעג

 | ,טולב טניר סע זַא ,ןעמ טעזרעד םעד ךָאנ טשרע ,ליטש

 עסיורג ַא ףיוא טגייטש ןובשח ןופ ןוא ,ןובשח-טולב ַא זיא סע .,.

 טנפעעגפיוא ןַא טימ רעּפַאשַאב רעד ןיילַא רעטנורַא טרעדינ סע .דיירפ

 -לַאזעג טימ ,רעפַאשַאב ןופ ,םיא ןופ טקעמש סע .בייל ןסירעגפיוא ןוא

 ."ץיה רענעצ

 :ןײלַא ךיז טימ טכַאמעג ןבעל ץנַאג ַא טַאּפ טָאה "ןובשח-טולב; םעד טָא

 ,טַאט ןיא ןוא --- טרָאװ ןיא ,ןוימד ןיא

 גנוטייצסקלַאפ עניילק .ח

 ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא גנוטייצסקלָאפ עשידנוב יד טָאה 1926 טסברַאה ןיא

 טָאה'מ .גנוטייצסקלָאפ עניילק ןעמָאנ ןרעטנוא עגַאלייב-רעדניק עכעלטנכעוו ַא

 ןיא ,טַאלב-עילימַאפ ַא ןיא גנוטייצ יד ןעלדנַאװרַאפ רעמ לסיב ַא טלָאװעג

 טָאה'מ .ןענעייל םוצ סָאװ סעּפע ןעניפעג ןלָאז רעדילגטימ-החּפשמ עלַא ןכלעוו

 ןכיירגרעד ןוא טעברַא-גנואיצרעד עשיאיידיא יד ןרעטיירבסיוא טלָאװעג ךיוא

 יד ןיא טינ ןעייג סָאװ ,רעדניק רעטנזיוט וצ ןעיידיא עשיטסילַאיצָאס יד טימ

 -עג טייצ רעבלעז רעד ןיא זיא תוביס עבלעז יד בילוצ) ןלוש עכעלטלעוו-שדיי

 .?ףיקס; רעד ןרָאװעג טעדנירג
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 בקעי ןביילקסיוא ןעמ לָאז רָאטקַאדער ןרַאפ זַא ,ךעלריטָאנ ןעוועג זיא סע
 | ,טַאּפ

 עניילק יד .רעבמעווָאנ ןט19 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד
 טקורדעג ,גנוטייצ רעד ןופ ןטייז עסיורג ייוצ ןעמונרַאפ טָאה גנוטייצסקלָאּפ
 -טקלָאּפ עניילק רעד ןופ רעמונ רעדעי זַא ,ױזַא ןגיילנייא ןענעק יז לָאז ןעמ זַא
 טגעלפ גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ רעפיוק רעדעי ,ןטייז טכַא טַאהעג טָאה גנוטייצ
 ןטייווצ םעד ןופ ,ןעמ טגעלפ םעד ץוח ַא .גנוטייצסקלָאּפ עניילק יד ןגירק ךיוא
 ןגעלפ סָאװ ,ןעגנוטייצסקלָאּפ עניילק ערעדנוזַאב לָאצ עסיורג ַא ןקורד ,זָא רעמונ
 ,רעדניק ןשיװצ זיולב ןרעוו טפיוקרַאפ

 -ייצ:רעדניק עקיצנייא יד ןעוועג זיא גנוטייצסקלָאפ עניילק יד
 טרָאװ ןפיוא ייס טנעצקַא ןטימ -- שידיי ףיוא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,גנוס
 ,"רעדניקא טרָאװ ןפיוא ייס ,?גנוטייצ;

 עקיטכיוו ןגעוו ןעלקיטרַא עצרוק ןקורד סיוא-ךָאװ ,ןייא-ךָאװ טגעלפ טַאּפ
 ,טלעק ,רעגנוה ןגעוו ,ןקיירטש ןגעוו ,ןשינעעשעג-רעטעברַא רעדָא עשיטילָאּפ
 "סעיסימסקעא ןגעוו ןוא דנַאלסױא ןיא ןפמַאק-רעטעברַא ןגעוו ,טײקיזָאלסטעברַא
 -רעוו ןיא ןעוועג ןענייז ןעלקיטרַא יד .תוריד ערעייז ןופ ןשטנעמ עמערָא ןופ
 -ניא רָאנ טינ ןלָאז ייז זַא ױזַא ,רעדניק רַאפ ךעלדנעטשרַאפ ןפירגַאב ןוא רעט
 ,גנַאלקּפָא ןלענָאיצָאמע ןַא ןפורסױרַא ךיוא רָאנ ,ןרעלקפיוא ,ןרימרָאּפ

 יד ןופ גנוטייצ ַא ןעוועג גנוטייצסקלָאּפ עניילק יד זיא גָאט ןטשרע ןופ
 ןעמונרַאפ טָאה גנוטייצ רעד ןופ לטרעפ ַא ןטסקינײװמַא .אפוג רעדניק
 יד ןופ "ןעלקיטרַא ןוא ווירב טימ ?רעטעברַאטימ ערעזדנוא; גנולײטּפָא יד

 -ַאב טגעלפ רָאטקַאדער רעד .ערעטלע ןופ ייס ,עניילק רָאג ןופ ייס ,רעדניק
 --- םעד ןגעוו ןטכַארט רעזעל יד סָאװ ןגערפנָא ךיז ןוא ןינע ןַא סעּפע ןעלדנַאה
 וצ ןעמענ ךיילג ךיז ןגעלפ ךעלטעטש ןוא טעטש ןופ רעדניק רעקילדנעצ ןוא
 ,גנוניימ רעייז ןגָאזסױרַא ןוא טעברַא רעד

 -ניילק'ס ןוא ,רעזעל יד ןעמענפיוא רָאטקַאדער רעד טגעלפ ךָאװ ַא לָאמ ןייא

 ;רקיע רעד) תונעט טימ ,תולאש טימ ןעמוקעג ןוא טליופעג טינ ךיז טָאה גרַאװ
 -ָארּפ טימ ,תומוערת טימ ןוא (...ווירב ערעייז טקורדעג טינ טָאה'מ סָאװרַאפ
 יד ןגעק ,םירבח ןגעק ,טלעו רעד ןגעק ןעוועג ןענייז תונעט עכלעזַא .ןטסעט
 ערעייז ןבײרשַאב רָאנ ,ןרעהסיוא רָאנ טינ יז טגעלפ רָאטקַאדער רעד .רערעל
 ןעמעננָא ךיז ,ןביוהעגפיוא ןבָאה ייז עכלעוו ,םינינע יד ןעלדנַאהַאב ןוא ןטיזיוו
 ,ייז רַאפ

 "עג ןבָאה ייז .רערעל לייט ייב טייקנדירפוצמוא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאד
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 "גנוטייצסקלָאֿפ עניילק,

 "על ןופ טעטירָאטױא םעד ןעמ טרענעלקרַאפ רעדניק יד קידנציטש זַא ,ןטלַאה

 לוש עיינ יד *ָאשיצ: רעד ןופ לַאנרושז ןשיגָאגַאדעּפ ןיא טָאה במָאלָאג .א .רער

 "גוטייצ ןוא רעדניקא לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא (1927 ,ץרעמ-רַאונַאי ,26 רעמונ)

 : טרעלקרעד ןוא "ןעג

 עכעלדעש ַא רַאפ שוריפב ךיא טלַאה 'גנוטייצסקלָאפ עניילק ידי; |
 טגָאלק ,רָאטקַאדער םוצ ןעמ טביירש --- ךיז ןגירקעצ רעדניק .גנוטייצ
 ."רערעל ַא ןָא ןעמ

 עניילק רעד ןגעוו ךיוא;) רעמונ ןבלעז ןיא טרעפטנעעג טַאּפ טָאה ףיורעד

 | ; ("גנוטייצסקלָאפ

 -- רערעל םוצ יוװ גנוטייצ רעד וצ יורטוצ רעמ ןבָאה רעדניק ביוא;
 ."רערעל ןופ רָאנ ,גנוטייצ רעד ןיא טינ דלוש יד ןכוז ןעמ ףרַאד

 "רדח ןופ טנעה יד ןיא ןעמוקנָא ןביוהעגנָא טָאה גנוטייצסקלָאפ עניילק יד

 םעד ןיוש .ןלוש ("ענכעשוװוָאּפ;) עשהכולמ עשיליוּפ יד ןיא רעליש ןופ ,רעדניק

 "ניק ןעמוקעג ןענייז סע; לקיטרַא ןַא טקורדעג ןעוועג זיא רעבמעצעד ןטס1

 "װָאּפ, יד ןופ רעדניק ןופ ווירב ןענייז 1927 רַאונַאי ןטס28 םעד ."רדח ןופ רעד

 טנזיוט טרעדנוה, לּפעק םענײמעגלַא ןרעטנוא ןרָאװעג טקורדעג ןלוש ?ענכעש

 "רעדניק; ןגעוו ןבירשעג טָאה טַאּפ ןוא ."רעגניצ ענעטינשעגסיוא טימ רעדניק

 "וצרעטנוא ךיז קידנגַאװ טינ לָאמ טפָא ,לָאמ ןטשרע םוצ ןבָאה סָאװ ,"םיסונא

 ןיא טָאה םשור ןקידלַאװג ַא .רעצ ןרעטיב רעייז ןעיירשסיוא טנעקעג ,ןביירש

 ַא ןופ רעדניק לָאצ רעסיורג ַא ןופ ןבירשעגרעטנוא ווירב ַא טכַאמעג 7

 "רעדניק רעתמא ןַא ןרָאװעג טקעדעגפיוא זיא סע .קסירב ןיא םימותי-תיב

 ןרעטנוא ווירב םעד טקורדעגּפָא רָאנ טינ טָאה גנוטייצסקלָאּפ עניילק יד .םונהיג

 ןיא טלַאטשנַא-םימותי ןיא םונהיג םעד טימ ףוס ַא ןרעוו טכַאמעג לָאז, : לּפעק

 עקַאט זיא עגַאל יד ןוא גנושרָאפסױא עקידפכית ַא ןעוועג םרוג רָאנ ,"קסירב

 ,ןרָאװעג טרעסעברַאפ

 -ָאק;/ יװ ןבױהעגנָא ןבָאה ןדלעה-ָאטעג עסיורג עקידרעטעּפש יד ןופ ליפ

 "נַאקַאב טציא עּפורג עצנַאג ַא .גנוטייצסקלָאפ רעניילק רעד ןופ *ןטנעדנָאּפסער

 -- לעטלעפ עלעגייפ ,קעטָאלמ .י :לשמל) רעוט עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עט

 םוצ ךיז ןבָאה (ַא"א ןעדול .י ,שטיוװָאנַאמלעז ,מ ,יקסּפיל קחצי ,"עקדַאלװ;

 | .גנוטייצסקלָאפ עניילק רעד ןיא טקורדעג לָאמ ןטשרע

 טָאה טַאּפ ןעמעוו תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ

 רעד ןופ רַאטערקעס סלַא טמיטשַאב (...!רָאי 1412 ןופ *רעטלע ןפייר? ןיא)

 יד ןופ ווירב קעּפ עקיזיר יד ןענעייל וצ ןעוועג זיא עבַאגפיוא ןייז .עיצקַאדער
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןלעטשנייא ,ןענעייל וצ רָאטקַאדער ןרַאפ לָאצ עסיוועג ַא ןביײלקּפָא ןוא רעדניק

 ןשינעטער יד טָא ןטכַארטוצ ,ןשינעטער ןופ רעפערט ןופ תומישר עגנַאל יד

 רעגריב; ןגעוו רעדָא *רעקלעפ ןוא רעדנעל עטייווא ןגעוו ןעלקיטרַא ןביירש ןוא

 "יירפ ,רעביירש ,ןטייקכעלנעזרעּפ עסיורג ןופ סעיפַארגָאיב --- ?טלעוו רעד ןופ

 ,עדנזייר ,רעדניפרעד ,רעפמעק-טייה

 ,טנעמיטנעס ןלעיצעּפס ַא טימ ןבירשעג רעבירעד ןרעוו תורוש עקיזָאד יד

 ,טייקטרירעג רעפיט טימ

 "ייר א ןעוועג זיא גנוטייצסקלָאפ עניילק רעד ןופ לייט רעשירַארעטיל רעד

 -עטיל-טלעוו רעד ןופ עטצעזרעביא ,עלעניגירָא) ןעגנולייצרעד-רעדניק -- רעכ

 יד ןופ רעדיל טקורדעג ןרעג לעיצעּפס טָאה טַאּפ ,רעדניק רַאפ רעדיל ,(רוטַאר

 ,יקצילָא .ל ,ןַאמלעג .ב ,סיל ןמלק ,רעּפַאנש .ב :לשמל) ןטעָאּפ עשידיי ערעגניי

 ןיא עקַאט טקורדעג דיל ט ש רע ןייז טָאה ,לשמל ,וועל םהרבַא .(טוהנרעה .י

 ןגעוו ןעלקיטרַא עטּפָא ןעוועג ךיוא ןענייז ךעלריטַאנ .גנוטייצסקלָאּפ עניילק רעד

 אי ןעמָאנ ןרעטנוא ןעלקיטרַא ןקורד טגעלפ ןַאדזַאק .ש .ח ,רעביירש עשידיי

 רעשיאיידיאק רעד ןעמונרַאפ טָאה ןָאנבױא םעד רעבָא ;"רבח ַא זיא ךוב טוג

 150 ךרע ןַא יד ןופ לייט עסיורג רָאג ַא טעמדיוועג ןענייז םיא ,*לַאירעטַאמ

 ןופ ךעלעקיטרַא ןוא ןעלקיטרַא ענעבירשעגרעטנוא-טינ ןוא ענעבירשעגרעטנוא

 שממ טנכערעגניירַא טינ ָאד ןרעוו סע) 1920 --- 1926 ןרָאי יד ןיא רָאטקַאדער

 ,"ןעלקיטרַא-טיילא יד -- רקיע רעד ,(ןפורּפָא ןוא ןציטָאנ ערענעלק רעטרעדנוה

 ,טייז רעטשרע רעד ףיוא ןרעוו טקורדעג ןגעלפ סָאװ

 -ערּפעג ךיז ןטלַאהַאב םוש ןָא ,רָאלק ,ןפָא טָאה גנוטייצסקלָאפ עניילק יד

 ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק ,ןלַאעדיא-רעטעברַא יד ,םזילַאיצָאס טנרעלעג ,טקיד

 -ַאכ רעשיאיידיא רערָאלק רעד טָא ."דנוב, םוצ טייקנדנובעגוצ ןוא -- רשוי

 רעד ןופ רעגריבק יד ןופ ביײלקּפָא ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא רעטקַאר

 ערענָאיצולָאװער ןגעוו ןעלקיטרַא יד ןוא (לג"דא ,יטאעטאמ ,סערָאשז) "טלעוו

 ידש .ךָאו רעד ןופ ןשינעעשעג ףיוא ןפורּפָא ןיא --- רעבָא רקיע רעד .,ןטײצרָאי

 -ליטסקעט ןסיורג ןגעוו טדער (1927 ,ץרעמ ןט18 םעד) *ךיוא ןקיירטש רעדניק

 טדער (1927 ,ינוי ןט17 םעד) "ןדרעװש ןעגנילק רעדיווק ; שזדָאל ןיא קיירטש

 "עג ןרעװ רעטעברַא עקידלושמוא ייווצ? ; רַאפעג-סגירק ןוא גנונעפָאװַאב ןגעוו

 רעטס26 ןוא ילוי רעטס29) *טיוט יטעזנַאװ ָאקַאס, ןוא *עקירעמַא ןיא טקיניײּפ

 ןלַאו תעב ,דרָאמ-ץיטסוי רענַאקירעמַא םעד ןגעוו ןלייצרעד (1927 טסוגױא

 -ײידַאב רעד ןגעוו רָאנ טינ ןעלקיטרַא טקורדעג גנוטייצסקלָאפ עניילק יד טָאה
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 "גנוטייצסקלָאֿפ ענייל ק ,

 -לַאװ רעד ןיא ןפלעה וצ רעדניק יד ןפורעג ןפָא טָאה רָאנ ,ןלַאװ יד ןופ גנוט

 ,"דנובק ןופ עינַאּפמַאק

 ןוא גנוטייצ-רעדניק עשידנוב-ןפָא ןַא ןעוועג זיא גנוטייצסקלָאפ עניילק יד

 "דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס; ןשידנוב ןופ ןַאגרָא רעד יװ טנידעג טָאה

 -ַאב יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא-"ףיקס, יד ןופ ןטכירַאב ןקורד טגעלפ יז .(ףיקס)

 -קַא יד ןריפוצכרודַא ןפור ןוא ןדלעמ טגעלפ ,ךעלטעטש ןוא טעטש ערעדנוז

 יז טגעלפ רעבָא רקיע רעד .עלַארטנעצ-"ףיקס; רעד ךרוד טריזינַאגרָא סעיצ

 -מוא עקילָאמַא ענייז ,"דנוב, םעד ןבױהעגסױרַא ןבָאה סָאװ ,ןעלקיטרַא ןקורד

 עזעיגילער יד תעב טגעלפ יז .רעריטרַאמ ןוא רעריפ ענייז ,ןפמַאק עלַאגעל

 ףױא טױבעג ןענייז ייז זַא ,גנולעטש עכעלטלעוו יד ןרעלקפיוא םיבוט םוי

 ןגעוו רימ ןגָאז סָאװ;) .ןטייצ ענעדנואוושרַאפ עקילָאמַא ןופ סעדנעגעל עטלַא

 םעט ןצנַאג םעד, .("בלול ןטימ ןעלקָאש ןגעוו ,תונעשוה ןּפַאלק ןגעוו ,תוכוס

 עקיזָאד יד .הצמ ןופ הווצמ רעד ןיא טגײלעגנײרַא ייז ןבָאה בוט-םוי םעד ןופ

 טָאה -- ?טינ ייז ןפרַאד ןוא טינ ייז ןליוו ,זיא טייהיירפ סָאװ טינ ןסייוו ןדיי

 תוכייש ןיא) טרעלקרעד רעדניק יד רַאפ רע טָאה ױזַא טקנוּפ .ןבירשעג טַאּפ

 ַא ,ײרערַאנּפָא ןַא זיא סָאד -- תודחא עלַאנָאיצַאנ; (סעינַאּפמַאק-לַאװ טימ

 "עטשנייא ןייז ןכָארּפשטנַא טָאה סָאװ --- (1930 ,רעבָאטקָא ןט12 םעד) "לדניווש

 רעשירעכירק רעד טימ םינּפ לא םינּפ "דנוב, ןופ גנולעטשנייא יד ןוא גנול

 -ירָאטַאטקיד-בלַאה רעד יבגל ןעיײטרַאּפ עכעלרעגריב עשידיי יד ןופ עיציזָאּפ

 ,גנוריגער רעשיליוּפ רעש

 "עּפש) גנוטייצסקלָאּפ עניילק רעד טימ טריפעגנָא טַאּפ טָאה טייצ רָאי ףניפ

 רעיױבטימ ןוא רבח רעטנעָאנ ןייז ןעמונעגרעביא עיצקַאדער יד טָאה רעט

 -רעדניק רעד ןופ ןרָאי עטסעב יד ןעוועג ןענייז סָאד ,(סעדָאה .ל *ףיקס; ןופ

 "גנואיצרעד עסיורג ַא ןרָאװעג ןָאטעגּפָא זיא גנוריפנָא ןייז רעטנוא .גנוטייצ

 ַא ןסקַאװרעטנוא ןבױהעגנָא טָאה סע .בַאטשסַאמ-ןסָאמ ןטסטיירב ןיא טעברַא

 וצ טייקטיירג ןוא טייקשידלעה ןופ ןלַאעדיא יד ףיוא ןגיוצרעד ,רוד רעגנוי

 געווסנבעל םעד יװ ןבױהעגסױרַא סייה ױזַא טָאה טַאּפ עכלעוו ,םשה שודיק

 ,רעפמעק עגנוי רַאפ

 בקעי -- רעריפ ןייז טַאהעג ביל טָאה ,טסואוועג טָאה רוד רעגנוי רעד טָא

 יד ןגעװ דיל וויטימירפ ַא ןעגניז ןעמ טגעלפ סעמַאיל עשידנוב ףיוא .טַאּפ

 : רעריפ עשידנוב

 ...רעטלַא רָאטקיװ רבח רעד לָאז ןבעל ,..ךילרע רבח רעד לָאז ןבעל --

 ..י.הרש עטרבח יד לָאז ןבעל

20 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןוא תורוש ייווצ ךָאנ ןבירשעגוצ ואוו-ץעגרע טסיפיקס ַא ןיוש טָאה ,ונ

 :ןעגנוזעג ןעמ טָאה לטעטש ןוא טָאטש ןיא

 ,טַאּפ בקעי רבח רעד לָאז ןבעלק
 *..,טַאלב םעניילק ןיא טביירש רע סָאװ

+- 

 -סיוא ןרַאפ ךָאו רעטצעל רעד וצ זיב סױרַא זיא גנוטייצסקלָאּפ עניילק יד

 יד ןעעז ןוא רעמונ ךָאנ רעמונ ,קיטייו טימ ,רימ ןרעטעלב .גירק ןופ ךורב

 עשידיי ערַאברעדנואוו יד ןופ ןביולג םענייר םעד ןוא גנונעפָאה יד ןוא דיירפ

 | .רעדניק

 רעמונ ןטצעל עמַאס םוצ ןעמוק רימ ןעוו רעצ ןופ שממ טצַאלּפ ץרַאה סָאד

 ".רעדניק עשיטסילַאיצָאס; יד טעמדיװעג זיא רע ,1929 טסוגױא ןטס25 ןופ

 ,דנַאל ןופ ןלייט ענעדיישרַאפ ןיא "ףיקס; ןופ ןרעגַאל-רעמוז יד ,"ןקילבוּפער

 | ,טקידנעראפ טַאהעג סָאװרָאנ ךיז ןבָאה סָאװ

 ןיקטָאנ רתסא ךעלרעדניק עקיטכיל ייווצ ןופ ווירב ַא וצ וצ רימ ןעמוק

 ןגיל ייז זַא ,ןביירש ךעלדיימ ייווצ יד .םינָאלס ןופ שטיוועלעדוי עינוב ןוא

 רָאי סָאד ייז ךיז טמולח סע ןוא רעגַאל-"ףיקס; ןיא ךעלטעב ערעייז ףיוא

 .עביל ןופ ,םולש ןופ ,רשוי ןופ טלעוו עכעלקילג ַא ןייז טעו סע 0

 ַאזַא רַאפ, זַא רָאלק ןייז טעוו ,2,000 רָאי ןיא ,ןַאד זַא ,ןקידנע ייז ןוא

 ,"ןדייל וצ ,ןפמעק וצ טניולעג 1929 ןיא טָאה טלעוו

 !ךעלרעדניק עשידיי עקילייה ערעייט

 ןייק ןעוועג טינ רעמ זיא ,1929 ,רעבמעטּפעס ןט1 םעד ,םורַא ךָאװ ַא ןיא

 תומולח ערעטױל ערעייא ןקיש ןענעק טלָאז ריא ןיהואוו ,גנוטייצסקלָאפ עניילק

 ,עשרַאוװ ןיא ןלַאפעג ןיוש ןענייז סעבמָאב עשטייד לייוו --

 ,תומולח ערעייא וצ ףוס ַא ןעמוקעג זיא סעבמָאב יד ןופ סיירפיוא ןטימ ןוא

 סָאװ ,ךעלרעדניק עשידיי עקילייה רעטנזיוט ןופ תומולח ערַאברעדנואוו יד וצ

 ןעניּפש וצ ןפלָאהעג טָאה גנוטייצסקלָאפ עניילק יד

 עניילק עטסקילײה רעטנזױט רעטרעדנוה יד עכלעוו טימ תומולח יד וצ !

 ,טייקיבייא רעד ןיא טלעוו רעד ןופ קעװַא ןענייז םישודק
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 ווירב-עזייר .8

 ואוו ,םוטעמוא ךיז טימ ןעמונעגטימ טַאּפ טָאה רעדעפ עשיטסילַאנרושז ןייז

 רע טָאה ,לטעטש ַא ןיא עיצקעל ַא ףיוא ןרָאפעג רע זיא .ןעוועג רָאנ זיא רע

 טגעלפ רע עכלעוו ,שינעעשעג ַא ,גנוריסַאּפ ַא קירוצ ךיז טימ טכַארבעגטימ טּפָא

 -ַאקַאװו ףיוא ןרָאפעג רעמוז ףיוא רע זיא .גנוטייצ רעד ןיא ןביײרשַאב ךָאנרעד

 גנובײרשַאב ַא ייס ןענעייל טנעקעג ךָאנרעד רעזעל יד ןבָאה -- םי םוצ עיצ

 -ַאק ןיא רעבייוו ערעייז ןוא םיריבג-המחלמ-ךָאנ ןופ דרַאזַאה ןדליוו םעד ןופ

 עשידיי ןופ גנולפייוצרַאפ רעד ןופ גנורעדליש ַא ייס ןוא טָאּפָאצ ןיא ָאניס

 "גייא רענַאקירעמַא יד ןעוו גיצנַאד ןיא ןקעטש ןבילבעג ןענייז סָאװ ,ןטנַארגימע

 .עטָאװק יד ןרָאװעג טריפעגנייא זיאס ןוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה גנורעדנַאװ

 עטנַאסערעטניא ןקיש רע טגעלפ סעזייר עשידנעלסיוא עכיײרלָאצ ענייז ןופ

 ןענייז ייז לייוו רָאנ טינ ,ןעלקיטרַא-עזייר 243 יד ןענָאמרעד רימ ,ווירב-עזייר

 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןעלקיטרַא עלַא ןופ לטרעפ עכלעוו ַא

 "רעד וצ רוציקב טייקכעלגעמ ַא זדנוא טיג סָאד לייוו ,ךיוא רָאנ ,גנוטייצסקלָאּפ

 ,םיטרּפ עשיפַארגָאיב עקיטיינ רָאּפ ַא טימ ךוב סָאד ןצנַאג

 עכלעוו ,ווירב"עזייר יד ןוא 1926 ןיא לארשי-ץרא ןייק עזייר רעד ןגעוו

 ןייז ןופ ווירב-עזייר יד .טלייצרעד ןיוש רימ ןבָאה .,ןבירשעג ןַאד טָאה רע
 -ךוב ןיא ןענישרעד ןענייז רעטעּפש רָאי ןעצ טימ דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא עזייר

 ,לטיּפַאק ןקידרעטייוו ַא ןיא ןרעוו טלדנַאהַאב ןלעוו ייז ןוא םרָאפ

 ןיא ןוא 1927 ןיא ,1920 ןיא -- עקירעמַא טכוזַאב לָאמ יירד טָאה טַאּפ

 עלַאיצָאס ,רוטַאנ ןופ טייקנייש ,תובחר ןייז טימ דנַאל סָאד ,1939-19238 ףוס

 -רַאפ םיא טָאה ןבעל ןשידיי ןקידשרעדנַא ןַײז ,ןטייקכעלגעמ ןוא ןטסַארטנָאק

 תעב .ןעלקיטרַא רעקילדנעצ ןיא ןבירשַאב ןקורדנייא ענייז טָאה רע ןוא טּפַאכ

 םוצ .עקיסקעמ ןיא עינַאּפמַאק ַא טימ ןרָאפעג ךיוא רע זיא עזייר רעטייווצ ןייז

 -ַאבמוא סָאד טָא ןרָאװעג ןבירשַאב עסערּפ רעשידיי רעד ןיא זיא לָאמ ןטשרע

 עטסקיטכיוו יד .בושי ןשידיי ןקידעבעל ןגנוי ןייז טימ דנַאל עשיטָאזקע עטנַאק

 טימ ןכערּפשעג עלענָאיצַאסנעס ענייז ןענייז עקיסקעמ ןגעוו ןעלקיטרַא יד ןופ

 רעד ךָאנ ןעוועג זיא'ס .(1938 ,ילוי ןט17 ןוא ןט16 ,ןט14 םעד) יקצָארט וועל

 םעד טימ .ערעדנַא ןוא ריקַאי ,יקסוװעשטַאכוט ןלַארענעג יד ןופ *עיצַאדיװקיל;

 "רַא רעטױר רעד ןופ ּפעק עטקַאהעגּפָא יד ןגעוו יקצָארט טגָאז סָאװע לקיטרַא

 ,ןלוּפ ןיא סַאג-רעטעברַא עשידיי יד טכָאקעג טָאה "יימ

 "עג טָאה רע עכלעוו ,ווירב-עזייר יד ןענייז רעטקַארַאכ רעדנַא ןַא רָאג ןופ
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 רעד רַאפ עיצקַא:טלעג ַא ףיוא ןעוועג זיא רע תעב ,1932 ,גנילירפ ןיא טקיש
 "נַאקס ןוא דנַאלָאה ,עיגלעב ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןיא --- עּפָאריײא-ברעמ ןיא ?ָאשיצ,
 וצ ןרעלטיה ןופ ןעמוק םעד בילוצ ןעגנומיטש יד ּפָא ןעלגיּפש ייז .עיוװַאניד
 עטצעל יד ןופ רענייא ףיוא םיא טימ ןענייז רימ .דנַאלשטיײיד ןיא טכַאמ רעד
 -סכיירג עיצַאזינַאגרָא-ץוש רעשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס רעד ןופ סעיצַארטסנַאמעד
 רעד ןופ סעיצַארטסנָאמעד-רעלטיה'יטנַא עקיזיר ףיוא ןוא ןילרעב ןיא *רענַאב
 יד ןעלקיטרַא יד ןיא ןוש טרעה ןעמ .עּפָאריײא-ברעמ ןיא טפַאשרעטעברַא

 ,םערוטש ןקידנעמוקנָא ןופ ןרענוד

 טימ ןוא -- ךיז רע טעװעריקרַאפ ,עקירעמַא ןייק געוו ןפיוא ,1937 ןיא

 "עגסיוא זיא גנוטייצ רעד ןופ טייז עטשרע עצנַאג יד זַא ,רעזעל יד ןעעז לָאמ ַא

 ,"טַאּפ בקעי ,עינַאּפש ןיא טנעדנָאּפסערָאק רעזדנוא ןופ, טכירַאב ַא טימ טליפ

 ןשיאָארעה םעד טימ טרעביפעג קידלַאװג ןבָאה גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ רעזעל יד
 לופ ןעוועג ןענייז עינַאּפש ןופ ווירב סטַאּפ בקעי ,ןסַאמ עשינַאּפש יד ןופ ףמַאק

 וצ זירַאּפ ןופ ןריטנולָאװ עּפורג ַא טימ ןעמַאזוצ ןרָאפ סָאד ןיוש .סָאטַאּפ טימ

 ,גנומיטש רעטרעטסײגַאב רעד טימ טּפַאכרַאפ טָאה ץענערג רעשינַאּפש רעד

 ַאנָאלעצרַאב ןיא ןבעל סָאד טרעדלישעג רע טָאה ווירב עקידרעטייוו יד ןיא

 ,ןעגנורידרַאבמָאב-טפול תעב קלָאּפ ןופ גנוטלַאה עשידלעה יד ,עיצנעלַאװ ןוא

 "רַאפ ןופ לָאטיּפש ַא ןיא לפרעד ַא ןיא ,דירדַאמ ןקידנפמעק ןיא ןעוועג זיא רע
 יד וצ ָאידַאר הכולמ ןכרוד (שידיי ףיוא) טדערעג ןײלַא טָאה רע .עטעדנואוו
 -הכולמ ןוא עשַײטילָאּפ טימ ןכערּפשעג טַאהעג טָאה רע .טלעוו רעד ןופ ןדיי
 ןשיטסינומָאק ןופ עגַארפ יד טלדנַאהַאב ןפָא טָאה רע עכלעוו טימ ,רעריפ עש
 -קיטכיוו יד רעבָא ,דנַאלסור-ןטַאר ןופ שזַאטנַאש ןשיטילָאּפ םעד ןוא רָארעט
 ןגעו ןעוועג ןענייז ןעלקיטרַא עקידנּפַאכרַאפ 19 יד ןיא ןעגנורעדליש עטס
 -ַאנרעטניא רעד ןופ לעיצעפס ןוא רענלעז ,רעפמעק ,ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ

 יז ןשיוצ ,רעפמעק עשידיי ןפָארטעג ךיוא טָאה רע ואוו ,עדַאגירב רעלַאנָאיצ

 ןליױּפ ןופ טנעקעג טוג םיא ןבָאה סָאװ ,רעטעברַא עשידיי

 עזייר רעטייווצ ןייז ןופ ,1928 ןופ ןטימ ןיא ,ןעמוקעגקירוצ םיוק זיא רע

 ןיא ,גנונַאּפש רעטסערג ןיא ןעוועג טלעוו יד זיא רעדיוו ןוא -- עקירעמַא ןייק

 ברע ןעוועג זיא'ס .ןליוּפ ןופ ןצענערג עמַאס יד ייב --- טציא ,רעביפ-גירק-ברע

 -ָאלסָאכעשט רעשיטַארקָאמעד רעד ףיוא ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רעלטיה .ןעכנימ

 ,.קילבוּפער רעשיקַאװ

 ,לשיט-עיצקַאדער םייב ןביילברַאפ טנעקעג טינ טָאה טסילַאנרושז רעד טַאּפ

 ןביז ענייז ןוא עיכעשט ןיא ןיוש רע זיא םייהַא ךיז ןרעקמוא ןכָאנ ןכָאװ יירד
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 ווירב-עזייר

 ױזַא ךָאנ ,טציא ךיוא ןכַאמ דנַאלנטעדוס ןופ ןוא גָארּפ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק

 ,טימעג סָאד ןרעטיצפיוא ,ןרָאי ליפ

 רעטצעל ,רעטירד ןייז ףיוא ןרָאפעגּפָא רע זיא 1928 רעבמעצעד ןט11 םעד

 ןופ ווירב-עזייר עטנַאסערעטניא 21 רעטייו טקיש רע .עקירעמַא ןייק תוחילש

 ,עינרָאפילַאק ןופ ,עדַאנַאק ןופ ,קרָאיײוינ

 עמַאס סָאד ,ווירב-עזייר רעטצעל עמַאס ןייז סָאװ ,זיא שילָאבמיס שממ

 ךָאװ ןייא טקנופ טקורדעג ,ןלױּפ ןיא טַאּפ בקעי ןופ טרָאװ עטקורדעג עטצעל

 -עטער יד; טסייה ,1929 טסוגױא ןט25 םעד ,גירק-טלעוו ןופ ךורבסיוא ןרַאפ

 -ַארַאּפ יד ,םזיטענגַאמ םעד רע טביירשַאב לקיטרַא ןקיזָאד ןיא ,"טלעווזור שינ

 םעד ןופ טײקטנעָאנ יד ,טנעדיזערּפ רענַאקירעמַא ןופ רעטקַארַאכ ןיא ןסקָאד

 . .טירשרָאפ ןוא רשוי ןלַאיצָאס רַאפ ףמַאק םעד וצ טַארקָאטסירַא

 "עּפס ,ןטלעוװזור ןופ ןטפַאשנגייא עכעלנעזרעפ יד רעטנוא טכיירטש רע

 ןוא ןעמענוצפיוא טייקטיירג ןייז ,ץרַאה םערַאװ ןייז ,רעיוא ןפָא ןייז -- לעיצ

 ענערױלרַאפ ןוא עקידנדייל טימ ,תורצ עכעלשטנעמ טימ ךיז ןעמענוצרעביא

 ,ןשטנעמ

 ןענַאלּפָארע-רידרַאבמָאב עשטייד ןיוש ןענייז רעטעּפש ךָאװ ַא טקנוּפ ןוא

 -עג םייה סטַאּפ בקעי זיא רעטעּפש ךָאװ ַא ךָאנ ןיא ,עשרַאװ רעביא ןגיולפעג

 : ,עבמָאב רעשטייד ַאזַא ןופ עקַאט טרעטשעצ ןרָאװ

 םעד ןוא רעוא םעד וצ עקַאט ןדנעוו טפרַאדעג ךיז טָאה געוו סטַאּפ בקעי

 ןדיי סָאװ ,לקיטרַא ןטצעל םעד טעמדיוועג טָאה רע ןעמעװ ,םעד ןופ ץרַאה

 ,עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ םוצ -- ןענעייל וצ ןזיװַאב ךָאנ ןבָאה ןלױּפ ןיא

 ,טלעווזור ןילקנערפ

 *סיוטשנעמַאזוצ , ,9

 סרוקנָאק ַא טריזינַאגרָא גָאט רעד גנוטייצ רעקרָאי-וינ יד טָאה 1926 ןיא

 ענעעזעגנָא רָאג ייר ַא טקילײטַאב םיא ןיא ךיז ןבָאה סע .גנולייצרעד ַא ףיוא
 : , .רעביירש עשידיי

 - .טַאּפ בקעי ןענואוועג זירּפ ןטשרע םעד טָאה ןעמעלַא רַאֿפ טכירעגמוא

 גנוטייצסקלָאּפ רעיינ רעד ןיא טקורדענּפָא ,?סױטשנעמַאזוצ, גנולייצרעד יד

 ,שרעדנַא ןצנַאג ןיא םרָאפ ןוא טלַאהניא ריא ןיא זיא ,1926 רעבמעטּפעס ןט8 םעד

 עקידרעייפ-םַאלּפ ַא טבײרשַאב יז .ןבירשעג טלָאמעד זיב טָאה טַאּפ סָאװ ץלַא יו
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עטרילימיסַא-בלַאה ןופ רעטכָאט ַא ,ַאיצול עקטנעדוטס רעשידיי ַא ןשיווצ עביל

 -לדער ַא ןוא ץירּפ ַא ןופ ןֹוז ַא ,ןַאמָאר טנעדוטס ןשילױּפ ַא טימ ,ןרעטלע

 ןטנעדוטס עשיטימעסיטנַא ןוא ערענָאיצקַאער ,עשיטַארקָאטסירַא יד ןופ רעריפ

 ,טעטיסרעווינוא רעשרַאװ ןפיוא

 טפַאשנדײל עלעוסקעס עקידנרוכישרַאפ סָאװ ,עביל "עקידניז; ַא זיא סע

 סָאװ ,רעייפ רעקידמיצולּפ ַא זיא סע .,טלַאהניא ריא ןוא טקנוּפ-גנַאגסיוא ריא זיא

 ,עביל ַא .עטבילרַאפ עדייב ףוס-לכ-ףוס טנערברַאפ ןוא טגנילשרַאפ ,טּפַאכרַאפ

 רעד ןופ זיא יז .דניירפ ןוא תוחּפשמ ערעייז ןופ ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןזומ עדייב ואוו

 -רעד ייז טינ .ןליפעג עקידבשוימ רעמ ערעייז ,ןליוו רעייז ןגעק ןָא עגר רעטשרע

 ענייא שממ ןלַאפַאב ייז רָאנ ,ערעדנַא יד וצ ענייא טײקטרַאצ טימ ךיז ןרעטנענ

 -נײרַא ןענייז יז ,"אנוש ַא יוװ טולב ןיא ןירַא ךיז ןענייז ייז .דנייפ יו ערעדנַא יד

 קידנגָאלשרעד ןוא ףיטש המשנ סנרעדנַא םעד ןיא עביל רעייז טימ ןעגנורדעג

 ,"ףיוה ןפיוא רעטניוו רעקעהיץלָאה ַא ןופ קַאה עקידנצנַאלג ַא יו

 ייב ןוא .יוג ןוא דיי ןשיווצ םוהת רעקירָאיײ-טנזױט רעד טייטש ייז ןשיווצ

 ץירּפ רעשילוּפ רעסיורג רעד עטַאט ןייז ןטניה ןופ טייטש ,ןַאמָאר ,רוחב םעד

 םיא ןבָאה לטעטש ןופ ןדיי יד סָאװ ,םידוהיה-ררוצ רעד ,סוחי-עטכַאילש ןטימ

 עשיטימעסיטנַא ענייז עלַא ,זדנָאשק רעבושח רעד ,רעטעפ ןייז ,"ושע, ןפורעג

 | ,ןיײארַאפ-ןטנעדוטס ןופ םירבח

 -רַאפ ,עטבילרַאפ-ךעלקילגמוא ייווצ יד זַא ,ןייז טינ דייר ןייק רָאג ןעק סע

 םעד טָא ןייז חצנמ עביל רעייז ןופ חוכ ןטימ ןענעק ןלָאז ןשטנעמ עגנוי עטפרש

 סעביל עכעלקילגמוא עלַא ןופ געווסיוא רעד רָאנ טביילברַאפ .סיר ןשיאיוג-שידיי

 -נַאמָאר רעשיליוּפ רעד ןופ ןוז ןצלָאטש ַא רַאפ גנוזייל *עווָארָאנָאהק יד ךיוא ןוא

 ,ּפעק יד ןיא ןליוק ייווצ --- עטכַאילש רעשיט

 רַאפ ןקיזָאד םעד וצ ןעמוקעג זיא טַאּפ ױזַא יו ,ןפיירגַאב וצ רעווש זיא סע

 -טסניק רעסיורג טימ טשרעהַאב רעבָא םיא טָאה רע .טעשזוס ןדמערפ ױזַא םיא

 ,סרוקנָאק ןופ ירושז רעד ןופ רענייא ,רעגינ לאומש .טפַאשרעטסיימ רעשירעל

 :ןבירשעג ױזַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא לַאװסיױא רעד יװ םעד ךָאנ טָאה

 -ייצרעד 21 עלַא ןשיװצ עטסלעניגירָא יד זיא !סױטשנעמַאזוצ';
  ןיא סָאװ ,ייז ןשיוצ עקיצנייא יד טעמכ ךעלטנגייא זיא יז ,ןעגנול
 ,עקיצנייא יד רשפא זיא יז .רעגייטש ןקיטרַאנגײא ןַא ףיוא ןבירשעג
 ךיײלגרַאפ ןיא רָאנ טינ ,טנַאסערעטניא רעייז ךיז רַאפ ןילַא זיא סָאװ
 .ןעגנולייצרעד עקירעביא יד טימ

 טשינ זיא ליטס רעזעוורענ ,רעטדעררעד טשינ ,רעטקַאהעגּפָא רעד

 רעד ןופ ןסקַאװעגסױרַא זיא רע .זירּפרויס ןייק טינ ןוא לַאפוצ ןייק
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 ײיסיוטשנעמַאזו צ ,

 ךיז טכַאד ,טָאה יז .ןסקַאװעגפיונוצ ךעלרעניא ריא טימ זיא ןוא ךַאז םצע
 סעּפע ןיא םצע ריא .ןרעוו ןבירשעג טנָאקעג טשינ שרעדנַא ,זדנוא

 זיא סָאװ ,עביל ַא -- קידנענערב-טפַאהקנַארק סעּפע ,סקידתוריתס
 ןוא סרעּפרעק ייווצ ןופ גנודניברַאפ ַא ,עביל יו םס ןוא סַאה רעמ
 ,סױטשנעמַאזוצ ַא רָאנ ,גנודניברַאפ ןייק טינ זיא סָאװ ,תומשנ ייווצ
 ןיא יװ ,ןרעו טקירדעגסיוא שרעדנַא טנָאקעג סע טָאה .סיירפיוא ןַא
 ךיז טימ ןוא ןקיטפַאהרעביפ ,ןקידנעיירש-םוטש ,ןקיאורמוא םעד טָא
 ? ןָאט ןקידנעלגנַאר ךיז ןיילַא

 ןוא עביל טימ עביל טשינ ןסיוטשעגפיונוצ ,טריפעגפיונוצ טָאה רע
 "רַאפ טימ עביל עטמסרַאפ .סַאה טימ עביל רָאנ ,סַאה טימ סַאה טשינ
 טגייצעג רעטרעוו לָאצ רעניילק ךרעב ַא טימ טָאה רע .סַאה ןטרוכיש
 טשימעג עביל-טכעלשעג ןופ םזיגַארט רעד .םזיגַארט ןסיורג ַא זדנוא
 ןענייז סָאװ ,רעטרעוו טימ טקירדעגסיוא סע טָאה רע .סַאה-ןסָאר טימ
 טעמכ ןיײלַא טָאה רע .טַאט ןוא טפַאשנדייל ןופ ןסיירפיוא עפרַאש
 יד ןופ טייקפרַאש רעד ףיוא ןזָאלרַאפ ךיז טָאה רע .טדערעג טינרָאג
 -ץטלַאהעגנייא ץלַא ,רעמוטש ץלַא ןרָאװעג זיא רע .ןעגנורידָאלּפסקע
 ןשירעלטסניק טָאה רע זַא ,ןזיוװַאב טָאה רע .ףוס םוצ רעטנענ סָאװ ,רענ
 ,טנַאלַאט ןופ קהבומ ןמיס ַא -- טקַאט

 ךיז טלַאהַאב רע) זיא רעסַאפרַאפ רעד רעוו טשינ ךָאנ ןסייוו רימ

 ךוטַארעטיל עשידיי יד געמ ,רעיינ ַא רע זיא ,(םינָאדװעסּפ ַא רעטנוא
 רע זיא .טנַאלַאט ןקידנטיײדַאב רעייז ןוא ןשירפ ַא טימ ןסירגַאב ךיז
 קרעוו םעיינ םעד טימ רע טָאה ,רוטַארעטיל רעזדנוא ןיא טנַאקַאב ןיוש
 ,"עיציזָאּפ-רעלטסניק ןייז ריא ןיא טקיטסעפרַאפ רעמ ךָאנ

 "דנַאל םענעדלָאג ןיא; .0

 םעד ךָאנ ךיילג טָאה הביבס-רעטעברַא ןוא עשירַארעטיל רעװעשרַאוװ יד

 רעטַאעט-טסנוק רעשידיי רעװעשרַאװ רעד :גנושַאררעביא עטייווצ ַא טַאהעג

 ,וָאקרוט טנומגיז ןוא ַאקסנימַאק ַאדיא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,(*,ט.קיי,וו)

 ,*דנַאל םענעדלָאג ןיא , עסעיּפ ַא סטַאּפ טריפעגפיוא טָאה

 ריא רעביא ןביג רימ .ןבילברַאפ טינ זיא עסעיּפ רעד ןופ רַאלּפמעזקע ןייק

 ןופ ןוא תונורכז עכעלנעזרעּפ עטפַאהלּפענ ןופ ךמס ןפיוא רוציקב טלַאהניא

 ןרָאװעג טקורדעג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיטרּפ יד

 .עסעיּפ רעד ןגעוו
 ענערַא רעד ףיוא "ןגרָאמ, ןוא "ןטכענא ןשיוװצ טקילפנָאק רעד זיא סע

 רעד ןשיװצ לגנַארעג רעד זיא'ס .טלַא ןוא גנוי ןשיװצ סיר רעד ,"טנייה; ןופ
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 םזילָאעדיא רעשיטנַאמָאר .עיצַאנגיזער ןופ טלעוו רעד טימ גנונעפָאה ןופ טלעוו

 ,טייקידבשוימ ןגעק

 ןטימ לטעטש ןשידיי ַא ןופ ןָאפ ןפיוא טליּפשעגסױא טרעוװ לגנַארעג רעד

 "ַאנגַאטס רעקיטסייג ריא טימ ,טלעװ עמורפ עטלַא יד ."עקווירעטעט? ןעמָאנ

 -רָאפ טרעוװ טיײקיזָאלסגנונעפָאה רעלערוטלוק ןוא רעשימָאנָאקע ריא טימ ,עיצ

 ,םענעגושמ םעד לסָאי ,םישורּפ ךרוד שילָאבמיס ייס ,שיטסילַאער ייס טלעטשעג

 ,לגידא ,רעבייוו עטלַא יד ןופ ץנַאט ַא ,רמזיילכ םעד לקיציא

 ןופ ןָא טמוק טײקיזָאלסגנונעּפָאה ןופ גנומיטש רענײמעגלַא רעד טָא ןיא

 -מוא ,עטייוו ןיא ןײגוצקעװַא ףור ַא טימ ,ןד ,רעמיורט רעגנוי ַא ואוו ץעגרע

 טינ זיא *דנַאל ענעדלָאג סָאד; .טינ רע טגָאז סָאד -- ןיהואוו .םיקחרמ עטנַאקַאב

 ןוא טעטש טימ ,עּפַאמ-טלעו רעד ףיוא סערדַא ןַא טימ ,הנידמ עלַאער ןייק

 ,דנַאל ענעדלָאג סָאד ןייז עקַאט ןעק סע ,רעזייה ןוא ןקירבַאפ טימ ,רעפרעד

 ללכב ןעק סע ,לארשייץרא -- םיורט רעשיצולח רעד ןייז ןעק סע .עקירעמַא

 ,טלעוו רערעסעב ןוא רערענעש ַא ןופ םיורט רעדיווטעי ןייז

 ןיא -- טינ זיא *דנַאל ענעדלָאג סָאד טלּפענרַאפ ןוא לַאערמוא יו רעבָא

 ןופ ןבעל ןתמא ןופ טײקנסירעגּפָא רעד ,טייקטרעווילגרַאפ רעד טימ ךיילגרַאפ

 ןופ ןדנעװאוצּפָא ךיז ףור ַא זיא סע .םזילַאער רעתמא סע זיא -- עקווירעטעט

 סייוו עקווירעטעט רָאנ סָאװ ןוא ןברָאטשעגּפָא גנַאל ןיוש זיא סָאװ ,טלעוו רעד

 סָאװ ,ןַאמלעמ .מ יו .טלעוו רעתמא רעד וצ -- טוט ןיוש זיא יז זַא ,טינ ךָאנ

 ַא זיא סע; :ןבירשעג טָאה ,עמַארד רעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג טָאה

 -רַאפ רעד וצ סעציײלּפ יד טימ ,טלעוו רעד וצ םינּפ ןטימ ןלעטש וצ ךיז ףור

 ,(1926 רעבמעצעד ןטס25 םעד ,"גנוטייצסקלָאפ,) *טײהנעגנַאג

 וצ טנגוי יד קעװַא טריפ ףיש עשיטסַאטנַאפ ַא ,ךיז ןלייטעצ תונחמ יד

 טביילברַאפ תונקז ןוא םינקז יד טימ לטעטש עטלַא סָאד .סעגערב עטנַאקַאבמוא

 ןבעל יינ ַא וצ קעװַא זיא סָאװ ,טנגוי רעד וצ טפַאשקנעב טימ

 "סקלָאפ עיינ;) עיזנעצער ןייז ןיא טָאה (שטיװעלַאכימ ,ב) *לַארטַאעט ַא;

 :ןבירשעג ױזַא (1926 ,רעבמעצעד ןטס21 םעד ,"גנוטייצ

 ןַא ,סַאּפ רענעדלָאג ַא ןײרַא ךשוח םעד ןיא ךיז טסייר ָאד ןוא;
 -- קיזומ רעיינ ַא ןופ עידָאלעמ ַא ,ןוז רעקיטכיל רעד ןופ לַארטשּפָא
 ןוא .קילג ןוא דיירפ וצ ,'דנַאל ןדלָאג ַא וצ' ,ןבעל יינ ַא וצ ףור ַא
 רעייג רעיינ רעד .ןעשעג זיא רעדנואוו ַא ,ליּפש סָאד טרעוו טרעדנעעג
 ַא ,טכיל עיינ ַא ,ןבעל יינ ַא טכַארבעג ךיז טימ טָאה ןד ןעמָאנ ןטימ
 רע טגָאז סָאװ ?רע טפור ןיהואוו ?רע זיא רעוו .גנוביוהרעד עיינ
 זַא ,טסייוו ריא .סנייא ץלַא ךייא ןוא ייז זיא סָאד ? רעגנעהנָא ענייז וצ
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 "דנַאל םענעדלָאג ןיא ,

 ןוא ןעװעטַאר ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,ןסײרסױרַא ךשוח ןופ ךיז זומ ןעמ
 ןטימ ןסירעגטימ טיילעגנוי רעקווירעטעט יד זיולב טינ ןרעוו רַאפרעד
 "רַאפ ןרעװ ,רעטַאעט ןיא ,רימ ךיוא רָאנ ,ןענד טימ ,'רעייג' םעיינ
 ןייז ןופ טקעװרעד ןרעוו ,זַאטסקע ןייז ןופ ,סָאטַאּפ ןייז ןופ טּפַאכ
 ענייז ןופ סיױרַא טלַארטש סָאװ טכיל םעד ןופ טמערַאװעצ ,עיגרענע
 | ."ןגיוא

 ןיאק ןצַאשוצּפָא ךעלגעממוא זיא ,טסקעט םעד ךיז רַאפ קידנבָאה טינ

 -יפפיוא עלַארטַאעט ַא יװ .גנוכיירגרעד עשירַארעטיל ַא יװ *דנַאל םענעדלָאג

 ץַאק ענַאמ רעלָאמ רעטמירַאב רעד ,וטפיוא רעקיטכיוו ַא ןעוועג יז זיא גנור

 .גױא סָאד טּפַאכרַאפ ןבָאה סָאװ ,סעיצַארָאקעד עשייטסינרעדָאמ ןלָאמעג טָאה

 טנומגיז סרעדנוזַאב ,ןלָאר ערעייז ןיא טבעלעגניירַא ךיז ןבָאה ןטסיטרַא יד

 -עייל *לַארטַאעט, ןופ עיזנעצער רעטנָאמרעד רעירפ רעד ןיא .("ןד) ווָאקרוט

 : רימ ןענ
 ַאזַא טימ ןד ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה ווָאקרוט טנומגיז;

 ױזַא טלַארטשעגסױרַא טָאה ןגיוא ענייז ןופ ,סָאטַאּפ ןוא עיסערּפסקע
 ."רעטַאעט ןצנַאג םעד ןסירעגטימ טָאה רע זַא ,ןביולג רעקינוז ליפ

 -ילעטניא ןַא רָאנ ןעיצוצ טנעקעג ,ךיז טייטשרַאפ ,טָאה גנולעטשרָאפ יד

 -עטשרָאפ יד ךָאנ טָאה סָאװ ,טנגוי יד ,םלוע ןטכַאװעגפיוא-שיאיידיא ,ןטנעג

 ןיא : *דנַאל ענעדלָאג סָאד; ךיז טניפעג ואוו --- ךיז ןשיווצ טריטוקסיד סייה ןעגנול

 -עגלַא רעד סע זיא רעדָא ?דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא ?עקירעמַא ןיא ?לארשי-ץרא

 . +ןדע ןג ןשיטסילַאיצָאס ַא ןופ םולח רעניימ
 ,טכַא ןיא קידנעמענ .ןכָאװ סקעז רעביא ןרָאװעג טליּפשעג זיא עמַארד יד

 "סיזירק ַא ןיא טבעלעג ןַאד ןיוש טָאה רעטַאעט רעשידיי רערעסעב רעד זַא

 .גלָאפרעד רעשּפיה ַא ןעוועג סע זיא ,בצמ

 עיגָאלירט עשידנוב יד 1

 (* "ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא, ."םשה שודיק ףיוא, ."ןטסידנוב,

 "יירש םעד ןטַאּפ סטָאה ןעלטיּפַאק עקידרעירפ יד ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יו

 ,?עסַאמ רעיורג; רעד ןופ ןשטנעמ יד וצ ןגיוצעג רדסכ רעוט-ללכ םעד ןוא רעב

 עטייווצ  יזז 126 ,1926 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק ,עגַאלפױא עטשרע ,1 'ב ,"ןטסידנוב, (*
 "רַאפ ,ײןטסידנובא דנַאב רעטייװצ ,"םשה שודיק ףיואע { 1927 ,עשרַאװ ,"טלעוו יד, ,עגַאלפױא

 ,"טלעװ ידא גַאלרַאפ ,"ןעניגַאב ןופ ןגעװ יד ףיואא ; יז 174 ,1929 ,עשרַאװ ,"טלעוו יד. גַאל

 יזז 316 ,1935 ,עשרַאװ
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 -גובעלרעביא ערעדנוזַאב טימ ןדָאלעגנָא רעבָא זיא ייז ןופ רענייא רעדעי סָאװ

 -ַאג עקידנּפַאכרַאפ רעייהעגמוא ַאזַא .תודירי ןוא תוילע עקיטרַאנגיײא טימ ,ןעג

 רעד ןיא ןוא הנחמ רעשידנוב רעד ןיא ןענופעג רע טָאה ןשטנעמ ןופ עירעל

 .עטכישעג רעשידנוב

 "עג ןלוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא סעזייר ענייז ףיוא זיא רע

 טימ ,רעוט עקילָאמַא ןוא עקיטציא ךס ַא טימ טקַאטנָאק ןטנעָאנ ןיא ןעמוק

 ךיז ןטַאטנדלעה עכעלרעדנואוו ךרוד ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעסעגרַאפ טעמכ

 | ,םזירַאצ ןטימ ףמַאק ןיא טכַאמעג סיורג

 ןגעו תוישעמ ףיוא רָאנ ,ןשטנעמ ףיוא טינ ןפערטנָא ךיז רע טגעלפ טפָא

 ןפיױא רָאעטעמ ַא יװ טצילבעגפיוא קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ,קידנעטש ףיא ןדנואוושרַאפ א -- לטעטש םעניילק ןופ למיה ןרעטצניפ

 ַא ףיוא ןרָאװעג ןסָאשרעד ,ריביס ןייק ןרָאװעג טקישרַאפ ,עמרוט ןיא קעוװַא

 ןוא -- הילת ַא ףיױא קעװַא ,עיצַארטסנַאמעד ַא תעב ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ

 -עג .ןבעל טליּפשרַאפ ,ןייש ,גנוי רעייז וצ טכַאמעג ףוס ַא ןיילַא לָאמ ןייא טינ

 -ַאכ םעד ןעמעננָא ןביוהעגנָא לענש טָאה סָאװ ,קנעדנָא רעד זיולב זיא ןבילב

 | | ,עדנעגעל ַא ןופ רעטקַאד

 ןבעל ןשידיי ןיא ?עיצולָאװער/ יד זַא ,טביילגעג ףיט לָאמ עלַא טָאה טַאּפ

 ןיא טגנערב יז סָאװ ,שינערעקרעביא רעד ןיא ןטסרָאלקמַא ּפָא ךיז טלגיּפש

 ןוא ןשינעפיט יד ןופ סױרַא ייז טּפעלש יז .ןשטנעמ ענלצנייא ןיא ,םידיחי

 ןיא ;גנובייהרעד רעכעלשטנעמ ןופ ןטייקכיוה עטסערג יד וצ ףױרַא ייז טגָארט

 -עגייא ןייז טימ שטנעמ-סטעברַא ןטושּפ ןופ תודחיתה רעקילייה ןופ סעגר יד

 ןפרַאװנײרַא טייג רע ןעוו ,םשה שודיק ףיוא ךיז טביילק רע ןעוו -- המשנ רענ

 יד ףיורַא טייג רע ןעוו ,עיצולָאװער רעד ןופ רעייפ-רעקַאלפ ןיא ןבעל ןייז

 ,הילת רעד וצ ךעלּפערט

 עתמא יד טָא ןקיביײארַאפ וצ ףיוא ןעּפ ןייז ןעמדיוו ןסָאלשַאב טָאה טַאּפ

 רעד ןייז ןפרַאד טעװו רע זַא ,טסואוועג טינ טָאה רע ."עיצולָאװער-סקלָאפ;

 ןשירָאטסיה-שיּפע ,ןכעלטנירג ,ןטיירב ַאזַא ףיוא ןָאט סע טעװ סָאװ ,רעקיצנייא

 ,ןפוא

 ןבָאה (ַא"א שא .ש ,קישטנָארָאה ,ש ,גרעבנסייוו :לשמל) רעביירש ערעדנַא

 םוצ רעבָא .סַאג רעשידיי רעד ףיוא עיצולָאװער רעד ןגעוו ןבירשעג ךיוא

 שינעטנעק רעכעלטנירג רעד ןָא ,ןרָאטַאװרעסבָא יוװ ,דצה ןמ --- לייט ןטסערג

 ןעייטש .טגָאמרַאפ טָאה טַאּפ סָאװ ,טייקטבילרַאפ שממ ,טייקמעראװ רעד ןָא ןוא
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 עיגָאלירט עשידנוב יז

 עקיטרַא-:קיצנייא ןַא יו "עיגָאלירט רעשידנוב; סטַאּפ ןופ רעדנעב יירד יד

 ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא גנופַאשַאב עשירעלטסניק

 רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ וצ ןבױהעגנָא טַאּפ בקעי טָאה 1925 רַאורבעפ ןיא

 "גובק ןעמָאנ ןעמַאזניימעג ַא רעטנוא ןעגנולייצרעד גנוטייצסקלָאּפ רעשידנוב

 טַאהעג ביײהנָא ןופ ךיילג ןבָאה ייז ,"ןטעוליס ,רעדליב ,סעטכישעג -- ןטסיד

 -עגפיונוצ 1926 ןיא טַאּפ בקעי ייז טָאה .רעזעל יד ייב גלָאפרעד ןקידלַאװג ַא

 -רעד דלַאב ."ןטסידנוב; ןעמָאנ ןרעטנוא ןטייז 126 ןופ לכיב ןיילק ַא ןיא ןעמונ

 "ער ַא ןגָאלשעג טָאה ךוב סָאד זַא ,ןעגנודלעמ גנוטייצסקלָאּפ רעד ןיא ןענייש

 ןיא ןרָאװעג טפיוקרַאפסױא ןצנַאג ןיא זיא סע ; ףיוקרַאפ-ךוב ןשידיי ןיא דרָאק

 !טײצ ןכָאוו סק עז זיולב

 -יטסילַאיצָאס רעשידיי רעד .עגַאלפיױא עטייווצ ַא ןענישרעד ךיילג זיא סע

 -סױרַא סעיּפָאק עטשרע יד ןעמוקַאב ןכָאנ טָאה עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ רעש

 בורקב ןענייז סָאװו ,רעכיב טנזיוט עצנַאג ףיוא גנולעטשַאב ַא טקישעג

 .ןרָאװעג טלעטשעגוצ ייז

 ןעגנולייצרעד ןופ גנולמַאז רעטשרע רעד ןופ גלָאפרעד ןסיורג םעד ךָאנ

 יד ןצעזרָאפ ןלעװ לָאז טַאּפ בקעי זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג זיא ןטסידנוב ןגעוו

 ןרָאפעג זיא רע ואוו :ןעז טנעקעג ןיוש רע טָאה ןצונ ריא סָאװ ,טעברַא עקיזָאד

 רעדניק ערעטלע יד ,טנגוי עשידנוב יד ןבָאה ךעלטעטש ןוא טעטש יד רעביא

 לכיב ןייז טנעיילעג ןטסידנוב ערעגניי ןוא ערעטלע עלַא יאדוװַא ןוא יאדװַא ןוא

 -רעטנוא עשידנוב ףיוא ,"ןזיירקא ףיוא ןענעײלרָאפ סע טגעלפ ןעמ ,"ןטסידנובא

 ,.סעימעדַאקַא ןוא ןעגנומענ

 ףנעג ןיא ויכרַא ןשידנוב ןיא ןרָאפעגקעװַא טַאּפ בקעי זיא 1927 ןיא

 ןלַאירעטַאמ ןופ "ענימ-דלָאג2 עתמא ןַא טקעדטנַא רע טָאה טרָאד (עווענעשז)

 .ןעגנולייצרעד עקידרעטייוו רַאפ

 גנוטייצסקלָאּפ רעד רַאפ ןעלקיטרַא עירעס ַא ןבירשעגנָא רע טָאה לכ םדוק

 .עממיטש-רעטײברַא יד גנוטייצ רעשידנוב רעלַאגעלמוא רעטשרע רעד ןגעוו

 עלַארטנעצ ַא טָאה ןעניישרעד ריא ןיא ןוא גנוטייצ רעד ןופ גנודנירג רעד ןיא

 "ַאבוז רעקידרעטעּפש רעד ,יקסנילּפַאק לכימ לארשי טליּפשעג לָאר

 טָא טימ ייס טריסערעטניארַאפ רעייז ךיז טָאה טַאּפ בקעי .רָאטַאקָאװָארּפ-װָאט

 רעצנַאג רעד טימ ייס ,טלַאטשעג רעשיגַארט זייוונטייצ ,רעקיטרַאנגייא רעד

 טעדנעוועג יינספיוא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ ךיז טָאה רע ."ענישטשוװָאטַאבוז;

 עלַארטנעצ יד ןופ ענייא יו טלעטשעגקעװַא יז ןוא גנוניישרעד רעד טָא וצ

 יןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא? ךוב ןייז ןופ סעמעט
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 ,ןטסידנוב ןגעוו ןעגנולייצרעד עירעס עיינ ַא ןקורד ןביוהעגנָא טָאה רע

 שודיק ףיוא/ ןעמָאנ ןרעטנוא םרָאפ-ךוב ןיא ןענישרעד 1929 ןיא ןענייז סָאװ

 ,"םשה

 ןייז ןיא טָאה (יָאנטרָאּפ לאיתוקי) "חנ רבח; ,"דנוב, ןופ רעציזרָאפ רעד
 :ןבירשעג "ןטסידנובא ךוב ןטשרע םוצ טרָאװ-ריפניירַא

 יד טָא ןײלַא ייז טָא טלייצרעד ןטלָאװ סע יוו ,סיוא טעז סע;
 טינ לָאמטּפָא ןבָאה עכלעוו ,'רענלעז עטנַאקַאבמוא' יד טָא ,ןטסידנוב
 ערעייז טימ ןבָאה סָאװ רעבָא ,ןטלַאה טנַאה ןיא ןעּפ ַא וליפַא טנעקעג
 גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןבעל עכלעוו ,ןטַאט עכלעזַא ןבירשעג טנעה
 ןדימש עכלעוו ,ןטסידנוב עקיטנייה יד ןופ ,םישרוי ערעייז ןופ ןורכז ןיא
 סָאװ ,טייק ענעדלָאג יד סייררעביא ןַא ןָא ןוא ,רעהפיוא ןָא רעטייוו
 א רעכעה טימ ןדימש וצ ןביױהעגנָא ןבָאה ,!עטנַאקַאבמוא' יד ,ייז
 | ,"קירוצ טרעדנוהרָאי לטרעפ

 : הנווכ ןייז טקירדעגסיוא ױזַא רעכיב עדייב וצ תומדקה יד ןיא טָאה רבחמ רעד
 ןוא טעטש טרעדנוה ןבלַאהטרעדנָא טזײרּפשעגכרוד בָאה ךיא;

 ,רענעט יד ,ןוויטָאמ יד טלמַאזעג --- עטיל ןוא ןלױּפ ןופ ךעלטעטש
 ,"ןטעוליס ,סנטָאש ענעמואוושרַאפ ,סעדנעגעל עבלַאה יד

 ןטכישעג יד .עירָאטסיה ןייק ןבירשעג טינ ךיא בָאה ךוב םעד ןיא;
 ןענייז ןטערטרַָאּפ יד .סעיּפָאק-וװיכרַא רעדָא תונורכז ןייק טינ ןענייז
 ,סעיפַארגָאטָאפ ןייק טינ ךיוא

 "נָא ענעבילבעג ןוא ןעגנולייצרעד ןופ ,ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןופ
 "עלמוא ,עטלַא ןיא ,ןעגנובײרשַאב ןוא ווירב ,ןציטָאנ ןופ ,ןעגנוקנעד
 ןבירשעג בָאה ךיא .ןוויטָאמ ןבילקעג ךיא בָאה ,ןבַאגסױא עלַאג
 לָאמוצ ןוא ןטנעמוקָאד יד וצ טנעָאנ ךיז קידנטלַאה לָאמַא ןטכישעג יד
 ,טייז ַא ןָא קידנעײגקעװַא

 אקווד ןענַאטשרַאפ טינ ךיא בָאה ?ןטסידנוב; ןעמָאנ םעד רעטנוא
 ןופ ללוכ םש ַא סע זיא רימ ייב .סַאפ-ײטרַאּפ ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ,יד
 ,"טסילַאיצָאס ןשידיי םעד רַאפ ,רענָאיצולָאװער ןשידיי םעד

 -כישעג"ןטסידנוב רעדנעב עדייב ןופ ןטייז טרעדנוה יירד עּפַאנק יד ףיוא
 עקיברַאפליפ עכעלנייוועגמוא ןַא טכַארבעגסױרַא עקַאט טַאּפ בקעי טָאה סעט
 טינ עכלעזַא עטכישעג עשידיי יד ךָאנ טָאה טציא זיב סָאװ ,ןדלעה ןופ עירעלַאג
 ,טנעקעג

 םעד ןופ רָאנ ,טײקמינָאנַא רעייז ןופ רָאנ טינ ףיוא ןעייטש ייז ןופ ליפ
 -רעד עקידמעצולּפ יד .טײקנלַאפעג ןופ ,טײקמערָא ןופ ,טנורגּפָא ןופ ָאנד עמַאס
 -כעמ רעד ןוא עיידיאגנואיירפַאב רעסיורג רעד טימ גנוקיטפעהַאב יד ,גנוכַאװ

211 



 עיגָאלירט עשיזנוב יז

 לענש ייז טיג עילַאװכ רערענָאיצולָאװער רעקידנגייטשפיוא רעד ןופ חוכ רעקיט

 ,םישעמ עכעלרעה וצ חוכ ייז טיג ןוא ןכיוה עסיורג וצ ףױרַא גָארט ַא

 "עגנײרַא טרעוו רע ןעוו סָאװ ,סַאג ןופ לגניי ַא ,רעקיוה עלעשרעה זיא טָא

 ןוא סעיצַאמַאלקָארּפ םורַא רעקיוה ןייז םורַא ןעמ טלקיװ ,"תודחא; ןיא ןגיוצ

 "רוק רעד ןופ ףוס םוצ ,םיא טעז ןעמ .טרָא וצ טרָא ןופ רעביא ייז טגָארט רע

 ןוא רעמַאק-הסיפת ןייז ןיא ערַאנ רעד רעטנוא טגיל רע יוװ ,גנולייצרעד רעצ

 הדוהי יװ רע טרעה ,טנַאװ ןיא ןענופעגסיוא טָאה רע סָאװ ,לכעל-זיומ ַא ךרוד

 "ַאיצָאס ןופ ןתמא יד ,רעמַאק רערעדנַא רעד ןופ םיא טימ טנרעל רערעל רעד

 -כערעג רַאפ ליפעג ףיט ַא טימ ,גנוי-רקפה ַא זיא "רשוי זיא ואוו עטָאנ; ,םזיל

 -רעדינ רעכעלשטנעמ וצ האנש רעטנוזעג רעבָא ,רעוויטימירּפ ַא טימ ןוא טייקיט

 -ליש עדנריר ַא זיא טָא ןוא .רוסמ ןשידיי ַא *קעװַא טגייל; רע ,טייקיטכערט

 ,גיוא ןַא ףיוא רעדנילב ַא ,סַאג רעד ןופ דניק ַא ,רטמו לט עלעבייל ןופ גנורעד

 טָאה עלעבייל ,רעיוט ַא רעטנוא רעגנוה ןופ ןעגנַאגעגסױא זיא עטַאט סעמעוו

 רעבָא -- רעױט ַא רעטנוא טברַאטש רע ךיוא :עטַאט ןייז יוו ףוס ןבלעז םעד

 םעד טימ גנוקיטפעהַאב ןייז ןופ רָאי רָאּפ יד ןיא !טיױוט ןייז זיא שרעדנַא יו

 ןופ טלַאפ רע .שטנעמ ַא ןייז ןופ םעט םעד טריּפשרעד עלעבייל טָאה "דנוב;

 סָאװ ,עיצַארטסנָאמעד-ןסַאמ ַא ןופ ץיּפש ןיא זיא רע ןעוו ליוק רעשיטַאדלָאס ַא

 .עמרוט יד ןסיירפיוא טייג

 יד ףיױא טגנעה סָאװ ,"טסיפַארגעלעט ךורב; ַא ןַארַאפ זיא טָאטש ןיא

 "ַאב סָאװ ,"םייח; ַא ןַארַאפ .טדניװשרַאפ ןוא לטעטש ןיא ןָאפ עטיור עטשרע

 רעד .הילת רעד וצ קעװַא טייג ןוא וװַאטסירּפ ןיא המקנ ןעמענ וצ ןיילַא טמיטש

 עדנקיירטש יד ןופ רעגנוה םעד ןעזצ טינ ןעק רעזייל רעקירָאי-72 רעמורפ

 ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ,ףוסל ןוא ,םענורב ןיא ךיז טקנירטרעד ןוא רעטשרעב

 ןעייג ןוא רעטכיר יד ןגעקטנַא שידלעה ךיז ןלעטש סָאװ ,ןעמָאנ ןייק טינ וליפַא

 ןפורנָאפ) עטנַאקַאבמוא ןצנַאגניא -- טייקיבייא רעד וצ ,הילת רעד ףיוא קעװַא

 ."טינ ךיא לעװ ןעמָאנ ןיימ

 -ולָאװער עטסגניי עמַאס יד טַאּפ טרעדליש טפַאשביל רעדנוזַאב ַא טימ

 ינַאגרָא-רעדניק עלַאגעלמוא עקיטרַא-קיצנייא ,עכעלמיטנגייא יד ןוא ןרענָאיצ

 ,תונשקע רעייז טימ ."דנוב םעניילקע םעד -- ןפַאשַאב ןבָאה ייז סָאװ ,עיצַאז

 "קעג טפמעקעגסיוא ףוס לכ ףוס ךיז ייז ןבָאה טייקשידלעה ןוא טפַאשיירטעג

 ,גנוגעװַאב רעשידנוב רעטריריּפסנָאקרַאפ גנערטש רעד ןיא ?טכעריץנעטסיז

 "דגוב םעניילקא ןופ רעדילגטימ עירעלַאג עצנַאג ַא טלמַאזעגפיונוצ טָאה טַאּפ

 ,לגניי רעקירָאיײןצרעּפ ַא ,לציא ןַא ןַארַאפ .ןטייקשידלעה ערעייז ןבירשַאב ןוא
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 ןעװעטַארוצסױרַא ןטרָאד ןופ ידכ ,זוה-טסערַא םעד רעטנוא ןיילַא טדניצ סָאװ
 יװ טַאּפ בקעי טבײרשַאב טָא ,רעטלַא ןטַאברָאה םעד ,רעריפנָא ןשידנוב םעד
 ןוא עשטיא ,טָאטש רעיסעילָאּפ ַא ןיא ןטסידנוב ערעטלע טציא ןיוש ייווצ ױזַא
 -םױרַא ,יַאמ ןטשרע םעד ברע ,לָאמַא ןענייז ייז ױזַא יװ ךיז ןענָאמרעד ,לווייפ

 ןָאפ עטיור ַא ןעגנַאהעגפיוא טרָאד ןוא רעגיײז-טָאטש ןפיוא ןכָארקעג
 קנעדעג ױזַא טָא -- עקווייפ ךיז טנָאמרעד ...רעדורב ,יוא --

 -טָאטש ץיּפש ןפיוא טייר ךיא ןעוו ,טכַאנ ןטימ עמַאס םעד ךָאנ ךיא
 יד ןיא טנערב סע ,רעדורב ,יוא ...ןָאפ רעטיור רעד טימ רעגייז
 י. ..רענייב

 :וצ ךיז ןופ טיג טַאּפ בקעי ןוא
 זיא סָאװ ,ןרעטש ןופ טכיל ַא ןעעז רימ סָאד ,לָאמ ַא טפערט'סמ

 ,רעירפ רָאי טנזיוט טימ ןטכיולעג ךָאנ טָאה סָאװ ,ַאטשינ טנייה ןיוש
 וצ טציא טשרע סע טייגרעד טייוו-ךעלדנעמוא זיא טלעוװו יד לייוו ןוא
 ...ןרעטש ןופ טכיל רעד זדנוא

 ןוא עשטיא םירבח ייווצ יד רעביא ןָאטעג טכייל ַא סע טָאה ױזַא
 ןופ ,"דנוב םעניילק, םעד ןופ טכַאנ עקידהנבל ַא ,ַאזַא טכַאנ ַא ,לווייפ
 טכַאנ ַא .ַאזַא טכַאנ ַא זיא סע :ןָאטעג טכייל ַא --- יַאמ ןטשרע םעד

 .ייןעוועג ַאזַא

 טכַארבעג; גנולייצרעד יד ןעוועג טנגוי רעד ייב רעבָא זיא ןטסרעלוּפָאּפמַא

 ןלַאפַאב ןקַאזָאק יד ןעוו סָאװ ,עקשטעבייל ?טסידנוב םעניילקא ַא ןגעוו ,"ןָאפ יד

 ןקעטש ןופ ןָאפ עקילייה יד ּפָא רע טסייר ,דלַאװ ןיא גנולמַאזרַאפ-רעטעברַא יד

 ןעקשטעבייל ןעמ טּפעלש ןטקיטולברַאפ ַא ,לדמעה ןייז רעטניה יז טלַאהַאב ןוא

 ןייז טיהעג ,ןָאטעגסױא טינ ךיז רע טָאה הסיפת ןיא טייצ עצנַאג יד .עמרוט ןיא

 ,ןזָאלעגסױרַא םיא ןעמ טָאה ףוס לכ ףוס ,דוס
 -עלַאב ןייז וצ טשינ ,רעטעפ םוצ ןפָאלעג טשינ עקשטעבייל זיא;

 ףיוא ,סַאג רעװעשרַאװ רעד ףיוא ןפָאלעג זיא רע .רעקָאט לרעב סָאב
 "וקעג רע זיא .ןענופעג טינ םענייק ,ןגיוא יד טימ טכוזעג ,עזרעב רעד
 ,טעברַאעג טָאה רעסייוו רעד דוד ואוו ,טַאטשרַאװ ןשרעדיינש םוצ ןעמ
 ןיא טריפעגּפָא םיא ,ןפורעגסױרַא ןדוד ,טקוקעגמוא ךיז ,ןיהַא ןײרַא
 ןופ רעטיצ ןסיורג ןטשרע ןטימ טעשטּפעשעג םיא ,טייז ַא ףיוא ןסיורד
 : רָאי קילדנעצ ןבלַאהטרעדנָא ענייז ןופ ,רענייב ןוא טיוה ענייז ןופ דיירפ

 ! בָאה ךיא ...דוד ,בָאה ךיא ---
 ,"טכארבעג ןָאפ עטיור יד טָאה רע

 -ַָאס רעד ןופ רעדניק יד רעטעּפש ןוא עכעלטנגוי עשיטסילַאיצָאס רוד ַא

 יד טכַארבעג; טנעיילעג ןבָאה "ףיקסע עיצַאזינַאגרָא-רעדניק רעשיטסילַאיצ

 ,טפַאשיירטעג טימ ,ןביולג טימ ןדנוצעגנָא טַאט סעקשטעבייל ןופ ךיז ןוא *ןָאפ
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 עיגָאלירט עשידנוב יז

 "עג סָאטעג יד ןיא ,רעטעּפש ןבָאה ייז סָאװ -- םשה שודיק וצ טייקטיירג טימ

 .ןקיטעטשַאב ,ןזייװַאב יינספיוא רעבייל ענעגייא ערעייז טימ טפרַאד

 םעד ןופ טרעהעג יז טָאה טַאּפ .עתמא ןַא זיא *ןָאפ יד טכַארבעג; השעמ יד

 ,רעוט ןשידנוב ןטנַאקַאב ןַאד ןיוש םעד -- טריסַאּפ טָאה יז ןעמעוו טימ ,אפוג

 ןופ השודק רעד ןופ רעלייצרעד רעד ןייז וצ טמיטשַאב טָאה לרוג רעד ןעמעוו

 .ןייטשדלָאג דרַאנרעב -- ָאטעג רעװעשרַאװ

 "ערָאװעג-שילָאבמיס רעד וצ טַאּפ ךיז טרעק רעכיב ייווצ יד ןופ ןדעי ןיא

 "רעד יד ןלייטוצסיוא טרעוו זיא סרעדנוזַאב .טרעקעל שריה ןופ טלַאטשעג רענ

 ןוא שירעלטסניק-טסכעה טרעוו סע ואוו ,"חוכיו רעשירָאטסיה רעד, גנולייצ

 ףערטנעמַאװצ רעד טרעדלישעג טײקנדָאלעגנָא רעשיטַאמַארד רעסיורג טימ

 טָאה טכַאמ יד ןעמעוו ,רעניבַאר רענליוו ןטימ רוחב-רעטסוש ןטושּפ ןשיווצ

 ןעמָאנ ןיא ליוו רעניבַאר רעד ,טכַאנ-הילת רעד ברע ןעקשריה וצ טקישעגוצ

 .ןָאט הבושת לָאז עקשריה זַא ,תד ןשידיי ןופ

 הסיפת רענליוו רעד ןיא טכַאנ ןטימ ןיא סעומש םעד טָא ןעגנולעג זיא ןטַאּפ

 ןשידיי ןיא ןטלעװ עדייב יד ןשיװצ גָאלַאיד ןשירָאטסיה ַא וצ ןבייהרעד וצ

 ,תולפש טימ לופ זיא ענייא .טנייה ןופ ןוא ,ןטכענ ןופ טלעוו רעד -- ןבעל

 רעייטשרָאפ ַא טייטש טייז רערעדנַא רעד ןופ .טייקשלַאפ רעשילַארָאמ ,הענכה

 ןױש טייטש ןוא טנייה ןיא ןירַא סופ ןייא טימ טשרע זיא סָאװ ,טלעוװ ַא ןופ

 ןופ ץענערג רעד ףיא ,טושּפ זיא רֶע .ןגרָאמ ןיא ןצנַאג ןיא ןגעווטסעדנופ

 רעיור ,רעליוה טעמכ ךָאנ זיא רע .םיקוסּפ טימ טינ טדער רע ,טייקוװיטימירּפ

 רָאג ַא רַאפ ןוא תמא רַאפ ,רשוי רַאפ זיא טקניטסניא רעד רעבָא .טקניטסניא

 :עסַאמ רעשידיי רעד דמערפ טעמכ ןעוועג ןטכענ זיב זיא סָאװ ,ףירגַאב םעיינ

 .עדריוו-ןשטנעמ עצלָאטש

 ףיא ךיוא טמוק סָאװ ,טנעמעלע ןקיזָאד םעד ףיוא ּפָא ךיז ןלעטש רימ

 ןברַאפוצרעביא ץנעדנעט ַא ָאד טנייה זיא סע ,ןעגנולייצרעד ערעדנַא ךס ַא ןיא

 -רָאי ןטסקיצנַאװצ ןוא ןטנצניינ ןופ שיוט םעד ייב ןבעל ןשידיי ןופ דליב סָאד

 ןופ ןבעלנעמַאזװצ ךעלדירפ ַא יו ,עילידיא ןַא יו סע טרעדליש ןעמ ,טרעדנוה

 יד טימ רָאנ ןבעל סָאװ ,םיקידצ עזיולב ןופ ץוביק ַא יװ ,םערָא ןוא ךייר

 ,דומלת ןופ ןטפירשרָאפ-לַארָאמ יד ןוא ןטָאבעג עשיכ"נת

 םוהת רעפיט ַא ןעוועג זיא ןתמא רעד ןיא !ןעוועג תמא סע טלָאװ יאוולה

 "שטנעממוא עמַאס ןפיוא ןבָאה ןטנַאקירבַאפ עשידיי ,ךייר ןוא םערָא ןשיווצ

 רעייז ףיוא ןענייז ןוא סעקינשַאּפערָאה עשידיי יד טצונעגסיוא ןפוא ןטסכעל

 ןוא רעטעברַא עשידיי יד ןעװ .ןרָאװעג רשעתנ לענשיץילב סייווש ןוא טולב
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 ףוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עקידנשרעה יד ייז ןבָאה ,טעוװעטנובעצ ףוס לכ ףוס ךיז ןבָאה סנירעטעברַא

 ,םרח ןיא טגיילעג ,טרעגנוהעגסיוא ,טפמעקַאב רעטיב ןבעל ןשידיי ןיא תוחוכ

 יז ןבָאה ,ןפלָאהעג טינ טָאה סָאד ןעוו ןוא .,ןתיממוצנָא ייז רעגעלש ןעגנודעג

 טעדנעװעג ךיז -- שדוק ילכ ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ןעמַאזוצ ןטלעז טינ --

 ,רענעפָא וצ ןעגנַאגרעד סע זיא לָאמַא ןוא ַאטסירּפ ןשירַאצ םוצ ףליה ךָאנ

 "ידיי ךרוד ןרָאװעג טלופרַאפ ןענייז ריביס ןוא סעמרוט יד .הריסמ רעכעלדנעש

 יד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא לָאמ טפָא ןענייז סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עש

 ,"רעדירב-סקלָאפ, ןשידיי ענעגייא ךרוד טנעה עשירעקנעה

 יװ טינ ,עיצקַארטסבַא ןַא יו טינ -- סױרַא ץלַא סָאד טגנערב טַאּפ בקעי

 רעייפ םעד יװ רָאנ ,ןהעש-סטעברַא ןוא ןענױל:טעברַא ןגעוו קיטסיטַאטס ַא

 ,עסַאמסקלָאפ רעד ןיא ןָא לָאמ ַא טימ ךיז טדניצ סָאװ

 -ַאוער-סקלָאפ רעד טָא ןופ רעריפנָא-טּפיוה יד ןרעדליש וצ טינ טכוז טַאּפ

 ענייז ןשיווצ ןטלַאטשעג עכעלרעה לָאצ ַא ןָא טַאהעג טָאה "דנוב; רעד .עיצול

 רעד ןופ "ןלַארענעג; יד טינ ןענייז ןדלעה סטַאּפ בקעי רעבָא ,רעריפ-טּפיוה

 "לעז עטנַאקַאבמוא עטסָארּפ יד טינ ןענייז סָאד ביוא .המחלמ רערענָאיצולָאװער

 ןָא ,תונשקע טימ ןבָאה סָאװ ,"ןריציפָא-רעטנואק עשידלעה יד סָאד ןענייז ,רענ

 יד ךרוד ןגָארטעגרעביא יז ןוא טלעוו רעיינ ַא ןופ הרושב יד טכַארבעג ,ארומ

 יד ןופ רעריפ רעד ,*דימָאט ריינ עשסוז; זיא רענייא ַאזַא טָא ,ןטייצ עטסרעווש

 רעבָא .עמרוט ןיא ןרָאװעג דנילב זיא דימָאט ריינ עשסוז ,רעטשרעב רעקנירק

 .עיצַאזינַאגרָא יד ףיוא קירוצ ,רעדנילב ַא ,רע טיוב ,עמרוט ןופ קידנעמוקסיורַא

 ,ךיז טפיולעצ ןעמ --- סעיצולָאװער ,ןעמָארגָאּפ ,ןטסערַא ןפערט;
 יד ןיא ךיז טּפוטשרַאפ ןעמ .טעטכינרַאפ טרעוו טיובעג טָאה ןעמ סָאװ
 -- ןעשסוז וצ ןעמ טמוק ,סױרַא קירוצ ךיז טּפַאכ ןעמ זַא רָאנ ,רעכעל

 רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ ןיוש טָאה ,טלמַאזעגפיוא ,טיהעגנייא טָאה רע
 .ןעמוקַאב ווירב ַא טלעוו

 | ,גנולמַאזרַאפ ַא ןכַאמ ן'רימ ,םירבח ---

 זַא ןוא ,ןגיוא עדנילב יד טימ רע טדער גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא ןוא
 רעד ןיא רעטשרע רעד ףיוא רע טביוה ,ןסילשַאב סעּפע ףרַאד ןעמ
 ,"ןגיוא ענייז טָאטשנָא טעז יז זַא ,ךיז טכַאד סָאװ ,טנַאה ןייז ךיוה

 טַאּפ בקעי טָאה -- ערעדנַא ליפ ,ליפ ןוא -- טלַאטשעג עשידלעה יד טָא

 יד ןעזעג קינייו ױזַא טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טכַארבעגניײרַא

 סָאװ ,טייצ רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדלעה עסיורג רעטרעדנוה שממ

 "יירש ןשידיי םייב ןטעבעג שממ ךיז ןוא --- זדנוא ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז

 ,ןורכז-סקלָאפ ןיא ןקיביײארַאפ ייז לָאז רע זַא ,רעב
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 עיגָאלירט עשידנוב יד

 םעד טימ גנודניברַאפ עלענָאיצָאמע עמיטניא ןַא טַאהעג טָאה טַאּפ בקעי

 סָאװ ,וויטקעלָאק ַא יוװ ןעזעג יז טָאה רע .*ע סַא מ , ךיז טפור סָאװ ףירגַאב

 "ץרַאה קידתופתושב ַא טימ טּפַאלק סָאװ ,המשנ עקידרוביצ ענעגייא ןַא טגירק

 "עגפיוא יד טָא רעבירעד זיא ,לַארָאמ ערעכעה עיינ ַא טגירק סָאװ ןוא ןּפַאלק

 "ךלעה-טּפיוה; רעקידרדסכ רעד עסַאמ-סקלָאפ עשידנוב עקידמערוטש ,עטכַאװ

 ,םעטָא ןסייה ריא טליפ ןעמ ,טַאּפ בקעי ןופ ןעגנולייצרעד עשידנוב עלַא ןיא

 ןסקַאװ סע יװ טריּפשרעד ןעמ ןוא גנַארד-רשוי ןכעלשטנעמ ,ןטושּפ ,ןסיורג ריא

 "רַאפ ַא יז ןעעז רימ .וויטקעלָאק ַא ןיא יז ןעלדנַאװרַאפ סָאװ ,תוחוכ יד ריא ןיא

 יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עלַאגעלמוא יד ףיוא םולח-טייהיירפ ןטימ עטריזיטָאנּפיה

 "וקנָא טָא-טָא רעד ןופ עטרוכישרַאפ ַא ,סױרַא יז טרישרַאמ טָא ןוא רעדלעוו

 טלעטש ןוא ,בשומה םוחת ןשידיי ןופ ןסַאג יד ףיוא גנואיירפַאב רעקידנעמ

 :ייז וצ טפור ןוא ןדרעוװש ןוא ןסקיב עשיקַאזָאק יד ןגעקטנַא ןטסורב עריא סיוא

 !לווייט רעד ךיד םענ ,סיש --

 -ַארד ןוא עקידעבעל ַאזַא ךָאנ רוטַארעטיל רעשידיי רעצנַאג רעד ןיא ָאטינ

 יװ ,עסַאמ רערענָאיצולָאװער רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ גנורעדליש עשיטַאמ

 ."הנחמ יד; גנולייצרעד עצרוק סטַאּפ בקעי

 ; 1904 ןיא דלַאװ רעקסניווד ןיא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ גנורעדליש ַא זיא טָא
 -ליטש ַא ןעוועג רעבָא זיא סע .טדערעג טינ רענייק ךָאנ טָאה סע;

 ןעמ .ןעוועג טינ שטנעמ רעקידעבעל ןייק טלָאװ דלַאװ ןיא יוװ ,טייק
 עקיזָאד יד ,טרעהעג ,ןשטנעמ טנזיוט ייווצ יד ןשיווצ ,ָאד ריא טָאה
 ,טרַאװעג ןוא םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא טָאה ןעמ .טייקליטש

 ןוא םורַא ןסעזעג זיא רעכלעוו ,זיירק רעטשרע רעד טָאה טציא
 :ןעגניז וצ ןביױהעגנָא ,ןעמונעגמורַא ןוא טעילוטעגפיונוצ םורָא

 סױרַא טגָארט

 .יי.עטיור יד ענָאפ יד

 ,גנורעביוצרַאפ ַא יוװ ןעוועג זיא סע ,הליפת ַא יו רעמ ןעוועג זיא סע
 ןזיוװַאב ךיז ןבָאה ,רעמיוב יד ןשיווצ ןופ ,לגרעב ןרעטניה ןופ ...

 .ןָאטעג רעטיצ ַא טָאה םלוע רעד .ןשטנעמ
 רעד ןעוועג זיא סָאד .רעטעברַא עּפורג ַא ןעגנַאגעג זיא סָאד ..,

 טנּפָאװַאב עלַא .קיסיירד ןַאמ ַא ןעוועג ןענייז ייז ,*דַאירטָא יָאוװעיאב;
 ,טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער יד טימ ױזַא עלַא ןוא .ןרעװלָאװער טימ
 ,רעהַא ּפָארַא לגרעב ןופ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ,סיורָאפ

 ךיז טָאה דיירפ רעגנערטש ןוא הרובג ןופ ,ץלָאטש ןופ עילַאװכ ַא

 ערעדנַא יד ןָא ענייא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה ןעמ ,וצרעהַא ןָאטעג רעליוק ַא
 ,טיירפעג רענייב ךיז ןבָאה סע ןוא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןעגנַאגעג ןענייז ייז .ןײלַא ןעגנַאגעג טינ זיא הנחמ עטנּפָאװַאב יד
 ךיילג ,ארומ ןָא ,ןפָא ױזַא טָא .ןָאפ רעטיור רעטלקיװעגרעדנַאנַאפ ַא טימ
 ןרעװלָאװער קיסיירד יד טימ ןָאפ עטיור יד םורַא ןעלגניר ןוא ייז ןעייג
 ,טנעה קיסיירד יד ןיא

 : ןגעקטנַא ייז םלוע רעקידטנזיוט ייווצ רעצנַאג רעד טגניז דלַאב ןוא
 סױרַא טגָארט
 ,עטיור יד ענָאפ יד

 רעטשרע רעד טָאה ץעמע .עסַאמ רעד וצ ןעמוקעגוצ ןיוש ןענייז ייז
 ןבָאה ,םיא ךָאנ ךיילג ,עגר רעבלעז רעד ןיא .לטיה םעד ןעמונעגּפָארַא
 עגר רעבלַאה רעד ןיא ןוא ןשטנעמ טנזיוט ןבלַאהטרעדנָא ןָאטעג סע

 טיירג ןענייז ןיוש ןוא ,רעביוצ ןוא השודק ַאזַא טימ ןָאטעג ייוו ַא טָאה
 ,םשה שודיק ףיוא רעירַאטעלָארּפ טנזיוט ייווצ ןעוועג

 ...דניצַא ןברַאטש וצ טיירג ןיב ךיא ,עלעבייט ---

 *..ןבעגוצקעװַא ןבעל סָאד ---

 עצנַאג ַא ןיוש זיא "הנחמ יד; ןבירשעג טָאה טַאּפ בקעי ןעוו טייצ יד טניז

 יד רעבָא .?עיגָאלָאכיסּפ-ןסַאמ; ןגעוו ןעמוקעגפיוא רוטַארעטיל עכעלטפַאשנסיוװ

 טימ ,גנוקירעדינרעד רעד טימ רקיע רעד ךיז טמענרַאפ רוטַארעטיל עקיזָאד

 ךיז טלדנַאװרַאפ יז ןעוו ןזײװסױרַא ןעק עסַאמ יד סָאװ ,טייקטשהיחרַאפ רעד

 -טיה יו ױזַא -- ןרַאברַאב עדרָאה ַא ,לדניזעג-רעדרעמ ןקיטשרודטולב ַא ןיא

 ,ןכיירגרעד וצ ןזיוװַאב סע ןבָאה ערעדנַא ןוא רעל

 טרעוו *עסַאמ; ןעוו ,גנובייהרעד עוויטקעלָאק טניימ *עסַאמ; ןעוו רעבָא

 "ףסַאמ; ןעוו ,טייקכעלרע ןוא טייקכעלרעדירב ,טייקכעלשטנעמ ןופ םינָאניס ַא

 ױזַא טנעקעג טינ ןטסילַאיצעּפס יד ןבָאה סָאד --- רוביצב םשה שודיק טניימ

 ןוא -לַארטנעצ ןיא ךיז ייב ןבָאה ייז ,ןשיט-ביירש ערעייז ייב ןריזילַאנַא ליפ

 ןליּפשייב ךס ןייק טַאהעג טינ טושּפ עקירעמַא ןיא ךָאנרעד ןוא עּפָאריײא-ברעמ

 טָאה טַאּפ בקעי ,ןזיורבפיוא-ןסַאמ עשיטסינַאמוח ,ענעביוהרעד עכלעזַא ןופ

 רָאנ ,רעקיטילַאנַא רעשיגָאלָאכיסּפ רעטלַאק ַא יװ טינ טכַארבעגסױרַא ץלַא סָאד

 עינָאמרַאה ןיא טלּפַאצעג ןבעל ץנַאג ַא ךיז טָאה המשנ סעמעוו ,רעלטסניק ַא יו

 "ידיי-טינ ןוא עשידיי ףמַאק םוצ עקידנכַאוופיוא יד ןופ רעביפ-המשנ םעד טימ

 טרעדנוהרָאי ןטס20 בייהנָא ןוא ןט19 ןופ ףוס םוצ ןענייז סָאװ ,ןסַאמ-סקלָאפ עש

 ."ןעגיגַאב ןופ ןגעוו; עכעלרעה יד ףיוא טכַאנ רערעטצניפ רעד ןופ סױרַא

3 
 "ידנוב סטַאּפ בקעי ןופ ךוב עטירד סָאד זיא ?ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא;

 ןיא סע .ןעמַאזוצ רעכיב עטשרע עדייב יו רעסערג זיא סע .*עיגָאלירט, רעש

 -סורַא רבחמ רעד טָאה רעכיב ייווצ עטשרע יד ןיא .םענרַאפ ןיא רעסערג ךיוא
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 עיגָאליוט עשיזנוב יז

 ןיא ,םַאלפ ןסיורג ןופ ןעקנופ ,ךעלקערב ,ךעלקיטש עטכישעג רעד ןופ טּפַאכעג

 -ָאמ םעד ןופ :םַאלפ ןצנַאג םעד ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ ךיז רע טָאה ךוב ןטירד

 ןעו הפוקת רעד ךרוד ,ןדניצ ןָא ךיז ןבייה ךעלרעייפ עטשרע יד ןעוו ,טנעמ

 זיב -- רעייפ ןקידנרעטיירבסיוא ךיז םעד ןשעלוצסיוא ךיז ןריזיליבָאמ םיאנוש

 םורַא טּפַאכ ןוא חוכ ןקיטכעמ ןייז טימ 1905 ןיא ךיז טרעקַאלפעצ רעייפ רעד

 ,דנַאל-ןרַאצ עקיזיר סָאד

 טייז ןייא ןופ .ןדלעה-טּפיוה ץוט ןבלַאה ַא ןוא ,ןלייט יירד טָאה ךוב סָאד

 "ערק ידַאקרַא טימ ,"דנובק ןטריזינַאגרָא סָאװ רָאנ םעד ןופ רעריפ יד ןעייטש

 חנ טסערַא רעייז ךָאנ ןוא --- יקסווָאסָאק רימידַאלװ ןוא ("רעדנַאסקעלַא;) רעמ

 -סָאמ רעד ןופ רעריפ רעד טייטש טייז רערעדנַא רעד ןופ ,שארב (יָאנטרָאּפ)

 : ןגעוו ייווצ ךרוד "דנובק םעד ןעגנערבמוא ליװ סָאװ ,וװָאטַאבוז ענַארכָא רעווק

 "ַארָאמעד ךרוד ןוא --- עגרָאטַאק ,ןטסערַא ,ןעגנוגלָאפרַאפ עשיאייצילָאּפ ךרוד

 סָאװ ,גנוריפנָא ןייז רעטנוא ײטרַאּפ-רעטעברַא עלַאגעל ַא ןפַאש ךרוד : עיצַאזיל

 ,ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןופ רעטעברַא יד ןעיצקעװַא לָאז

 "עג ױזַא יד יו עטכישעג רעד ןיא ןײרַא זיא סָאװ ,וואורּפ םעד טָא ןגעוו

 ביײהנָא ןכײרגלָאפרעד ןצרוק ַא ךָאנ ,טָאה סָאװ ןוא ענישטשוװוָאטַאבוז ענעפור

 .ןרָאװעג ןבירשעג ליפ ןיוש זיא ,לַאפכרוד ןקידנעטשלופ ַא טימ טקידנערַאפ ךיז

 טָאה ןוא ןטנעמוקָאד ענענַארַאפ עלַא טשרָאפעגסיוא ךעלטנירג טָאה טַאּפ בקעי

 יד וצ ןעוועטנורגרעד ךיז ךיוא רָאנ ,ןטקַאפ יד ןלייצרעד רָאנ טינ טוװאורּפעג

 ךיז ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברַא עשידיי לסיב ַא ןגיױאווַאב ןבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ

 "רַאפ םיא טָאה ןטסרעממַא .קינלַאשטַאנײיצילָאּפ םעד ןופ טסניד ןיא ןלעטש וצ

 "יפנָא-טּפיױה יד ןשיווצ ןעוועג זיא סָאװ ,שטיוועשובליוו עינַאמ טריסערעטניא

 ַא סױא טַאּפ בקעי טוב ןטנעמוקָאד ןופ ךמס ןפיוא .סעצווָאטַאבוז יד ןופ רער

 עטריטלַאזקע עירעטסיה וצ זיב ,עשיטסילַאעדיא ךות ןיא ןַא ןופ טלַאטשעג

 רערטיכ רעד סָאװ ,ץענ רעד ןיא רעמ ץלַא ךיז טרעטנָאלּפרַאפ סָאװ ,לדיימ

 .(* טיירגעגוצ ריא רַאפ טָאה ווָאטַאבוז

 לארשי זיא ץענ סווָאטַאבוז ןיא טרעטנָאלּפרַאפ ךיז טָאה סָאװ רעטייווצ ַא

 ןופ עטכישעג רעד ןיא רָאטַאקָאװָארּפ רעטסטמירַאב רעד ,יקסנילּפַאק לכימ

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ףוס לכ ףוס זיא סָאװ) יקסנילּפַאק ןופ טלַאטשעג יד ."דנוב;

 רעבָא ,רעטושּפ ַא ,עטריצילּפמָאק ַא זיא (ווָאטַארַאס ןיא סעקיװעשלָאב יד ךרוד

 יװ ענישטשװָאטַאבוז רעד ןופ לַאפכרוד ןקידנעטשלופ ןכָאנ זיא שטיוװעשובליװ עינַאמ (*

 רעקיטרָאד רעד טעמדיװעג םזילַאעדיא ריא טָאה ןוא לארשייץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא טסואוואב

 .טהחוש ץינַאמ יװ גנוטכַא ןוא ןעזנָא ןסיורג ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה יז ואוו ,גנוגעוואב-רעטעברַא
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 הוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -ָאיּפ יד ןופ זיירק ןטסגנע םוצ טרעהעג רע טָאה ,רעטעברַא רעטנעגילעטניא

 זיא סע סָאװ ,טסנידרַאפ ןייז ייר רעטשרע רעד ןיא זיא סע ."דנוב; ןופ ןרענ

 ןעוו ."עממיטש רעטיײברַא יד; גנוטייצ עשידנוב עלַאגעלמוא עטשרע יד סױרַא

 -ּפַאק ןיא ךיז טבייה -- הריסמ רעטשרע רעד טימ ןײרַא םיא טיצ ווָאטַאבוז

 ןופ ןסײרסױרַא טינ רעמ ןיוש ךיז ןעק רע .לגנַארעג רעשיגַארט ַא ןָא ןיקסניל

 "גיא עקיטכיוו קינייװ ךעלקיטש זיולב וצ רעבָא טפרַאװ רע .ץענ סווָאטַאבוז

 | ,סעיצַאמרָאפ

 -ירַאצ רעקיטכעמ רעד ןשיוצ לגנַארעג םעד טָא ןופ גנורעדליש רעד ןיא

 רעקילדנעצ ףיוא ןגייטש ןרענָאיצולָאװער עשידיי ךעלפייה יד ןוא ענַארכָא רעש

 "עג טינ זיא ךוב סָאד רעבָא .רענלעז עטושּפ רעטרעדנוה ןוא רעריפ עטנַאקַאב

 ,רעטייווצ ַא ןוא ןטייקכעלנעזרעפ עּפורג ןייא ןשיווצ טסעמרַאּפ ַא יו טרעדליש

 -רַאפ סָאװ ,ךוב ןופ "דלעה-טפיוהפ רעד טריפעגניירַא טרעוו ביײהנָא ןופ ךיילג

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב-טינ רעדָא עטנַאקַאב ערעדנוזַאב יד טלעטש

 .עסַאמ יד -- זיא דלעה-טפיוה רעד טָא

 וצ ןטסיױװיטקַא עיינ ןבעגעגסױרַא רעהפיוא ןָא ךיז ןופ סע טָאה עסַאמ יד

 ,ןקיירטש ןיא ,ףמַאק ןיא סױרַא זיא יז .עטריטסערַא יד ןופ טרָא סָאד ןעמענרַאפ

 ץלַא ןיוש זיא טציא זַא ,טניימעג טָאה ווָאטַאבוז ןעוו ןַאד סעיצַארטסנָאמעד ןיא

 ןוא עקיליוויירפ סווָאטַאבוז טרילָאזיא קידנעטשלופ טָאה יז .,"טרילָארטנָאק;

 -עמעשט עשַאס יד ,סעשטיוועשובליוו עינַאמ יד -- ןטנעגַא עקיליוויירפ-בלַאה

 'ַאנ רעכעלסעה רעייז ןיא ןייטש ןבילבעג ןענייז ייז ןוא סנילָאװ יד ,סיקסניר

 "נעטשנָא ןדעי ןופ גנוטכַארַאפ רעטספיט רעד טימ טלגנירעגמורַא ,טייקטעק

 .רעטעברַא ןשידיי ןקיד

 ,עטכַאװעגפיוא יד -- עטכישעג רעשידנוב רעד ןופ דלעה-טּפיוה רעד טָא

 לייט ןטצעל ,ןטירד םעד ןיא ןָאנבױא רָאג ףױרַא טמיווש --- עסַאמ עקיביילג

 -ַאב טרעוו סע ואוו ,לייט רעד זיא סָאד ."ףלעווצ ןגָאלשעג טָאה סע : ךוב ןופ
 ,1905 רָאי סָאד ,"רָאי רעטפניפ; רעד ןבירש

 םוש ןָא ןדנעװנָא טַאּפ בקעי ןעק ָאד .גנורעדליש עקידנּפַאכרַאפ ַא זיא סע
 טקנוּפ .סָאטַאּפ :ןטסטנעָאנ םוצ םיא זיא סָאװ ,טנעמעלע םעד גנוצענערגַאב
 טקנוּפ ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגייטש עיצולָאװער רעד ןופ סעילַאװכ יד יו
 ךיז טבייה ױזַא -- גָאט וצ גָאט ןופ ךיז טבייה עסַאמ רעד ןופ תובהלתה יד יװ
 טריפ רע .ןשינעעשעג יד טָא טרעדליש רבחמ רעד רעכלעוו טימ ,תובהלתה יד
 קיירטשןַאב ןופ ,רעטייווצ רעד וצ דנַאלסור ןיא טָאטש ןייא ןופ רעזעל םעד
 זיב *עקווָאנַאמָאר, ןופ ,טַארירעטעברַא רעװקסָאמ ןופ ןעגניטימ עקיזיר יד וצ
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 עיגָאלירט עשידנוב יז

 טגייטש ןָאפ םענײמעגלַא םעד ףיוא ,סעדָא ןיא דנַאטשפױא-*ןיקמָאיטָאּפ; םוצ

 זיולב ןבעג רימָאל .ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי יד רעביא םערוטש רעד ףיוא

 :ליטס סטַאּפ בקעי ןופ רעטסומ ןייא

 לסייוו רעד זיב ַאװענ רעד ןופ ,ַאװענ רעד זיב עגלָאװ רעד ןופע
 -לַארענעג ,ןעייג טעטש ןוא --- ןעייטש ןענַאב ,עיצולָאװער יד טזיירּפש
 םוצ קעװַא זיא ןוא טנייה רעד ןָאטעג ביוה ַא ךיז טָאה סע !קיירטש
 ,ןגרָאמ

 -ּפָא ךיז רע טעװ דלַאב ,טייצ רעטלַא רעד ןופ רעגייז רעד טצכערק
 ןופ ןשטנעמ יד ,רעזעלג יד רעטנוא ,ןעמַאר ערעייז ןיא ןפָאלש .ןלעטש

 .ןעמענּפָארַא טנעוו יד ןופ ייז ןעמ טעװ דלַאב ,ןטכענ

 "ורעגפיוא .ןעמיוק-קירבַאפ ןייק ןופ ךיור ןייק .ןעייטש ןקירבַאפ
 יד ןיא ןבעל עטלַא סָאד טברַאטש סע ,ךיז ךָאנ תובצמ ייז ןבָאה טרעד
 ןּפַאכ ןסַאג .ןקורב יד ןופ ּפָארַא םיא ןרעק סעשזורטס .טעטש עטלַא
 ,טכיל שילרעטסיוא ןַא וצ ,יינ ַא וצ ףיוא ךיז

 "עג ןוא סענָאקיא ערעייז ןוא רעטעג עטלַא ןכָארבעצ ןעמ טָאה/
 "גוא םינומה ןעייג ,ןפורסיוא ,רענעפ עטיור -- ןעלמיה יד וצ ןפרָאװ
 ןעניגַאב רעקיטש יוװ ,דיירפ טימ ,טכיל טימ ענעסָאגַאב ,רענעפ רעט

 : ןעגניז ןוא

 ! ןדַאקירַאב יד ףיוא --

 טייטש; סעדייז עיורג ,טנעה יד ףיוא רעדניק טימ סעמַאמ ,עז
 ,רעפרעד ןופ םירעוּפ ,רעירַאטעלָארּפ עגנוי -- ...*! עלַא ריא ףיוא
 ַאיליא ןוא רובגה ןושמש ,םיסנ ןסקַאװ סע -- ןטַאטשרַאװ ןופ רעדניק
 ןעמַאזוצ ןעייג ץעמָארומ

 ןופ גנומָאקלופרַאפ יד -- זיא רעכיב עשידנוב יירד יד ןיא ליטס סטַאּפ

 "רעוו טימ טינ ךיז טמענרַאפ רע .ליטס ןשירעביירש ןקיטציא:זיב ןצנַאג ןייז

 ללכב ןענייז רעטרעװ ענעפַאשעג םיא ןופ ,עיינ ןייק .יירעטכעלפפיונוצ-רעט

 ןדלעה ענייז .ןעגנובײרשַאב עקיטייז עגנַאל ןיא ןירַא טינ ךיז טזָאל רע .ָאטשינ

 טנכיײצרַאפ ךיוא ןענייז ןעקנַאדעג ערעייז ,ייווצ ,הרוש ַא טימ רע טביײרשַאב

 ,טינ ןענערקח ייז ,טינ ןריזילַאנַא ייז : גונעג --- ןויער ַא ,ןוימד ַא .לענש-ץילב

 רעטפָא ךָאנ ןוא חומ ןטימ לענש-ץילב ייז םורַא ןשינעעשעג ףיוא ןריגַאער ייז

 ךָאנ ןוא גנומיטש יד רָאנ ,גנורעדליש עיונעג יד טינ זיא קיטכיוו ,ןצרַאה ןטימ

 "ךוטַארעּפמעט, יד רעטּפָא

 -יצַאב עוויטיזָאּפ ַא סיורָאפ ןופ טינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עקיטייז ,יאדווַא

 ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד וצ ,ןדלעה יד וצ גנוא

 -רַאמ ןוא ןדלעה ןגעוו תוישעמ יד .טלַאק ןזָאלרעביא סָאטַאּפ רעד טָא ןעק
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 יירדע עלופ ןייק טינ ןבָאה ןטלַאטשעג יד ,קיטכיוו טינ ןעזסיוא ןענעק רעריט

 ןשיווצ ןצענערג יד .ןעלפייווצ עכעלרעניא עפיט ןייק טינ ןבָאה ייז ,"סעיסנעמיד

 ,רָאלק טולָאסבַא לָאמ עלַא יז רַאפ ןענייז סטכעלש ןוא סטוג ,רקש ןוא תמא

 ןופ ןָאפ ןפיוא -- ןיז ןשירָאטסיה ןרעטיירב ןיא קידתמא ןענייז ייז רעבָא

 רעייטשייב רעלופטרעוו ַא רָאנ טינ רעכיב סטַאּפ ןענייז ןיז םעד ןיא .טייצ רעייז

 ,טציא ךיוא רָאנ ,גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד וצ

 עיינ יד רַאפ "לסילשק רעטסעב רעד ייז ןענייז ,רעטעּפש רָאי קיצרעפ טימ

 רעשידיי רעד ןופ טסייג-השודק םעד ,םזילַאעדיא םעד ,תוהמ ןתמא םוצ תורוד

 רעכיב-עטכישעג ענעקורט סָאװ ,ןטנעמעלע-טנורג ענייז -- גנוגעוװַאב-רעטעברַא

 ןפוא םושב ןענעק ןטקַאפ עטלעטשעגפיונוצ שיגָאלָאנָארכ ןוא ךעלטקניּפ טימ

 ,ןּפַאכפיױא טינ

 טימ טּפַאכ סָאװ ,טסנוק ןופ חוכ םעד טימ רָאנ ןכיירגרעד ןעמ ןעק סָאד

 ,רעזעל םעד

 ,רעכיב יירד סטַאּפ ןופ גנוכיירגרעד עקידנרעיוד יד זיא סָאד ןוא

 דנַאלסור-ןטַאר רעביא עזייר ַא 2

 ,סרוק ריא טרעדנעעג לָאמ ַא טימ גנוריגער עשיטעיווָאס יד טָאה 1926 ןיא

 עלייוו ַא ףיוא ןבָאה ןטסילַאיצָאס ,?טנָארפסקלָאפ; ןופ טייצ יד ןעמוקעג זיא סע

 טָאה דנַאלסור ,"ןטסישַאפ-לַאיצָאס; ,ןענָאיּפש ,רעטעררַאפ ןייז וצ טרעהעגפיוא

 ןרעג ןעוועג וליפַא זיא ןוא דנַאל ןיא ןרָאפנײרַא סָאד טרעטכיילרַאפ לסיב ַא

 ןופ רענייא ןעוועג זיא טַאּפ ,ןטסילַאנרושז עשידנעלסיוא רַאפ ןזייווַאב וצ ךיז

 טָאה סָאװ טסידנוב רעטשרע רעד רעכיז ןוא ןטסילַאנרושז עשידיי עטשרע יד

 ,ןטעיוװָאס יד ןופ דנַאל סָאד ןעז ןרָאפעג זיא ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא

 "ירעהעג יד ןעמוקַאב טַאּפ בקעי טָאה ,טסילַאנרושז רעשידנעלסיוא ןַא יו

 -ָאה עטוג : רוטנעגַא-עזייר רעשהכולמ רעד ,"טסירוטניא; ןופ גנולדנַאהַאב עק

 -ומ ,ןקירבַאפ יד רעביא ,טָאטש ןרעביא ןרוט ,ןרעטַאעט יד ןיא ןטעליב ,ןלעט

 רעטסערג רעד רעביא ןטיײלגַאב םיא ןגעלפ עטמַאַאב-"טסירוטניא;, יד .ןעייז

 לָאז םעלבָארּפ ןדעי ןגעװ זַא ,טגרָאזעג ןיוש ןבָאה ןוא סעזייר ענייז ןופ לייט

 -געמ יד טָאהעג טָאה טָאּפ ,סעיצַאמרָאפניא עלעיציפָא גונעגרעביא ןגירק רע

 וועיק ןוא דַארגנינעל ,עװקסָאמ :טעטש-טּפיױה יירד יד זיולב ןעז וצ טייקכעל

 סָאװ .סעינָאלָאק עשידיי יד ןיא ךוזַאב ןצרוק ַא טפמעקעגסיוא םיוק טָאה ןוא
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 ײזנַאברַאֿפ-ןטַאר ןרעביא עזייר ַא,

 וװעיק ןיא לעיצעּפס ,רעטרע עקיזָאד יד ןיא זַא -- זיא טלעוּפעג ָאי טָאה רע

 ןבעל ןשידיי ןפיוא ןָאט קוק ַא לסיב ַא שטָאכ ןענעק רע לָאז ,עװקסָאמ ןיא ןוא

 .טביולרעד טינ םיא ןעמ טָאה ךעלטעטש ןוא טעטש ערענעלק יד ןיא ןרָאפ

 ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא ןבירשַאב ןקורדנייא-עזייר ענייז טָאה טַאּפ בקעי

 ןסיורג םעד בילוצ .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה ייז .גנוטייצסקלָאפ רעזנוא ןיא

 ו םרָאפ-ךוב ןיא ןבעגעגסױרַא טַאּפ בקעי ייז טָאה ,ןעלקיטרַא יד ןופ גלָאפרעד

 ןענישרעד עקַאט זיא "*דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא עזייר ַא; ןעמָאנ ןרעטנוא ךוב סָאד

 רָאּפ ַא ךָאנ ןטײרּפשרַאפ וצ לענש רעייז ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוא 1926 ןיא

 וצ ַא טָאה ךוב סָאד זַא ,ןעזעגמורַא רוזנעצ עשיליוּפ יד רעבָא ךיז טָאה ןכָאװ

 "רַאפ וצ ךוב סָאד ןטָאברַאפ טָאה ןוא דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ גנוצַאשּפָא עוויטיזָאּפ

 ,ןפיוק

 טימ לופ ,ליטס ןקידעבעל ןשיטסירעטקַארַאכ סטַאּפ בקעי ןיא ןבירשעג

 עטלָאמעג טלוב רעבָא עצרוק טימ ,ןקורדנייא עטּפַאכעגפױא ףרַאש ,ןדָאזיּפע

 ןפָארטעג ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,ןשטנעמ עטושפ רעקילדנעצ ןופ ןטערטרָאּפ

 יד ,ןןשטנעמ יד טימ ןסעומש יד .טנַאסערעטניא רעייז ךוב סָאד ךיז טנעייל --

 עזייר ַא ןוא) ןרעפיצ לָאצ עסיורג יד .ןיירַא ןעיצ ןגָאלַאיד עטריפעג-ףרַאש

 "נוק טרעוו (דנַאל-קיטסיטַאטס ןיא עזייר ַא ןעוועג לָאמ עלַא זיא דנַאלסור ןייק

 יד ןוא ןכוזַאב ענעדיישרַאפ יד רַאפ "טנורגרעטניה, ַא יו ןטכָאלפעגניירַא קיצ

 ענייז ףיוא רָאנ טינ רעזעל םעד ןעיצוצטימ טגנילעג רבחמ םעד .ןכערּפשעג

 יד טימ ןוא השעמ תעב םיא טשרעהַאב סָאװ גנומיטש רעד טימ רָאנ ,ןכוזַאב

 .קעוַא ךיז טימ טגָארט רע סָאװ ,ןטנעמיטנעס

 רעד ןופ ןקורדנייא יד ,ךוב ןופ טלַאהניא םעד ךייש רעבָא זיא'ס סָאװ

 -קע םעד סיוא טינ טלַאה טַאּפ זַא ,ןייז הדומ ןעמ זומ --- ןריפסיוא יד ,עזייר

 ןעמוקעג זיא רע ,יאדווַא .רָאטַאװרעסבָא ןרעטכינ ,ןוויטקעיבָא ןַא ןופ ןעמַאז

 ךיז טָאה סָאװ ,ןבעל שידיי ַא ןופ ,ןלױּפ ןקידנריזישַאפ ךיז לענש םעד ןופ

 םזיטימעסיטנַא ןשימָאנָאקע ןוא ןשיטילָאּפ ןופ ףירגנָא םעד רעטנוא ןכָארבעג

 ,עילַאװכ-םָארגָאּפ רעטריריּפסניא-לעיציפָא ןַא ברע טרַאה ןענַאטשעג זיא ןוא

 עלעיציפָא יד ןעמענוצפיוא םזַאיװטנע ןלעיצעּפס ַא טימ ןעוועג טכייל זיא'ס

 -ביילג רעשימָאנָאקע רעמ ךָאנ ןוא רעשיטילָאּפ רעלופ ןופ קיטילָאּפ עשיטעיווָאס

 ,ןדיי ןופ סרעדנוזַאב ,ןטעטילַאנָאיצַאנ עלַא ןופ גנוקיטכערַאב

 רעשימָאנָאקע ,טײקיזָאלסטעברַא ,טײקמערָא ןופ דנַאל ַא ןופ קידנעמוק

 -ַאב רעצנַאג רעד רַאפ טײקיזָאלסגנונעפָאה רעכעלטּפַאשטריװ ןוא עיצַאנגַאטס
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 גנורעטסייגַאב רעקידלַאװג טימ רע טָאה -- ןדיי רַאפ לעיצעּפס ןוא גנורעקלעפ

 ,דנַאל ןופ יוב ןקיטסַאה םעד ןופ סעקיטסיטַאטס-ןרעפיצ עגנַאל יד ןעמונעגפיוא

 ?שקטעליטַאיּפ; רעטייווצ רעד ןופ ןטימ ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 סָאד --- ןעלפייווצ םוש ןָא ,ןשינערָאװַאב םוש ןָא רעביא ץלַא סָאד טיג רע

 רע טינ ןוא רעריפמורַא יד טגערפ רע טינ .תמא רעלופ רעד ,תמא רעד זיא

 םעד ןוא סעקיטסיטַאטס יד ןשיווצ םוהת רעד זיא'ס סיורג יוװ ,אפוג ךיז טגערפ

 רעבָא -- קירעדינ וצ ןענייז ןעניול יד זַא ,טרָאד ןוא ָאד טקרעמַאב רע .ןבעל

 "גָאט סָאד ןדנוברַאפ ךָאנ זיא סע ןייּפ לפיוו טימ ,ןייגרעד וצ טינ טריבורּפ רע

 ךס ַא ,ךס ַא ןעוועג זיא'ס זַא גונעג זיא םיא רַאפ .רעטעברַא ןופ ןבעל עכעלגעט

 רע ,ןטייצ ערעסעב ךָאנ וצ טייג ןעמ ןוא -- רעסעב טרעוו טציא ןוא רעגרע

 טינ ךיז טגערפ רע ןוא ןטַאניבמָאק עשיטנַאגיג יד ןגעוו ןרעפיצ יד טגנערב

 "יג עלעירטסודניא יד טָא טעברַא-ןפַאלקש ןופ תונברק ןענָאילימ לפיוו טימ

 טימ ןגָאז רעגריב יד יו רעביא טרזח רע .ןרָאװעג טיובעגפיוא ןענייז ןטנַאג

 רעקילדנעצ זַא ,טינ טנָאמרעד רע ןוא --- "לַאנַאק רעסייוו רעזדנוא, ץלָאטש

 ןיא ,טסערפ יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ןענַאשזרָאטַאק עשיטעיווָאס רעטנזיוט

 ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ ץלָאטש םעד טָא קידנבָארג ,ןעיינש יד

 "-טסבלעז עשיטעיווָאס יד רעביא טַאּפ טרזח --- ?עיצוטיטסָארּפ ןטָארעגסיױוא;

 עשיטסַאיוװטנע ןיא ןבײרשַאב וצ לטיּפַאק ןצנַאג ַא טעמדיוו ןוא יײרעמירַאב

 ,?סנירעלגָאלשק עקיטציא ,ןעיורפ-ןסַאג עטרימרָאפער יד רענעט

 סָאד .עיצַאוטיס רעשיטילָאּפ רעד ןופ זילַאנַא רעטסנרע םוש ןייק ָאטינ

 יד טנָאמרעד טינ ךיוא ןענייז סע ןוא ָאטשינ ךוב ןיא זיא *,ד.ווק.נ12 טרָאװ

 ןופ רעירפ "סעקטסישט; יד ,ריביס ןיא ןטכַאמש סָאװ ןענָאילימ יד ,תוסיפת

 "גזױט רעטרעדנוה יד ןופ רעטעּפש ןוא ןטסילַאיצָאס עקידנעקנעד-שרעדנַא יד

 ,ןטסינומָאק ערשכ רעמס

 עשיטירק עכעלטנזעוו טינ ,עדלימ ןפרָאװעגרעדנַאנופ ןענייז טרָאד ןוא ָאד

 טימ לייטנטסערג םוצ רעבָא ןענייז ייז .םישזער ןשיטילָאּפ ןגעוו ןעגנוקרעמַאב

 :זיא ריפסיוא-טנורג רעד ,גנורעפטנערַאפ ַא ,גנושטייטסיוא ןַא ,"רעבָאק ןַא

 לָאז רעגריב ןשיטעוװָאס ןופ דנַאטשוצ-טימעג ןגעוו דליב רעד ידכ;
 ןענייז עכלעוו ,ןכירטש-טנורג ייווצ ןענעכייצרַאפ ךיא לעװ ,רעלופ ןייז

 ןענייז סע ךעלרעּפנײשַאב יו ,ךעלרעּפנײשַאב ױזַא ,קידתושממ ױזַא ָאד

 ,ןטַאניבמָאק יד ,ןלַאנַאק ענעבָארגעגסיױאדיינ יד

 ןפָאלש ךיז טגייל רע .ןגרָאמ ןייז טימ רעכיז זיא רעטעברַא רעדעי
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 ײזנַאברַאֿפ-ןטַאו ןרעביא עזייר ַא,

 "רעביא ןוא ןגרָאמרעביא ,ןגרָאמ טעוו רע זַא ,טייקרעכיז רעד טימ ,קיאור
 זיא רע יו ,רעכיז ױזַא םעד ןיא זיא רע .זָאלסטעברַא ןייז טשינ רָאיַא
 -רעכיז ןייז זיא רעסערג ךָאנ ןוא .ןוז יד ןייגפיוא טעװ ןגרָאמ זַא ,רעכיז
 -לע יד .דניק ןייז ןופ טיײקטנדרָאעגנײא רעקידנעמוק רעד עגונב טייק
 -ַאב טשינ רעבָא ןענייז ייז ,רעדניק ערעייז טימ ךיז ןעמענרַאפ ןרעט

 .ןיוש טגרָאז הכולמ יד -- ןבעל ןיא לרוג רעייז רַאפ טגרָאז

 "גיישַאב רעקינייו טשינ זיא ,"סרעזנוא; -- ךירטש רעטייווצ רעד

 "סרעזנוא; ץלַא ןגעוו טדער רענייא רעדעי .רעטשרע רעד יוװ ,ךעלרעּפ

 ,לַאנַאק רעקימי-סייוו רעזנוא ,רעזייה עיינ ערעזנוא ,ָארטעמ רעזנוא --

 ...לרוג רעזנוא ,ןעניזַאגַאמ ערעזנוא ,ןדָאװַאז ערעזנוא
 ,םזילַאטיּפַאק תאיצי זיא סע .סָאבעלַאב ןייק רעמ ָאטשינ זיא סע

 יװ ,עגַארפ ַא רָאנ זיא סע ,םזילַאיצָאס דנַאל סָאד טגיל רעטייוו טרָאד

 "תונברק לפיוו טימ ,ןעמוקניײרַא ןיהַא טעװ ןעמ לענש

 בקעי טזייוו ,ןרעטסײגַאב ןזָאל וצ ךיז ,ןרעוו וצ לעּפתנ טייקטיירג עבלעז יד

 עגַאל רעד טעמדיוועג זיא סָאװ ,ךוב ןייז ןופ לייט ןטייווצ ןיא ךיוא סױרַא טַאּפ

 .סעיצוטיטסניא עשידיי ןיא ןכוזַאב ענייז ןוא ןדיי יד ןופ

 לרַאקק טסייה סָאװ ,לטיּפַאק ןלענָאיצָאמע קרַאטש ַא טימ ןָא טבייה רע

 *טרַאנעגּפָא טינ ןטרעקעל טָאה סקרַאמ
 "גַאקַאב קַאּפ ןטימ טמוק ,ןיהַא טציא טמוק דיי רערעזנוא ןַא זַא;

 ,קַאּפ םעד ןריולרַאפ טָאה רע זַא ,רע טריּפשרעד ,"תורצ עשידייא עט

 רע יװ ,ןגיוא יד טבייר רע .סעציײלּפ ענייז ףיוא ןעגנַאהעג זיא סָאװ

 זַא ,טעז רע ןוא ,תומולח"-רַאמשָאק טימ ףָאלש ַא ןופ ןייטשפיוא טלָאװ

 ."ןוז עגנוי ַא ןײרַא טקוק רעטסנעפ םענעפָא םעד ןיא

 ; טגָאזעג טָאה'מ זַא ,טנָאמרעד רע

 ןוא ןדיי ,ןסילש טינ םולש ןייק לָאמ ןייק ןלעו םיור ןוא םילשורי;

 לָאמ ןייק ןלעוװ ןעמָארגָאּפ ,עכיילג ןייק ןייז טינ לָאמ ןייק ןלעוו םיוג

 "ייא ןייק ןרעוו טינ לָאמ ןייק ןלעװ ענעמוקעג ,עדמערפ ,ןרעהפיוא טינ

 ."ענעג

 םעד ןיא .טנקײלעגּפָא ץלַא סָאד טָאה ,רע טרעלקרעד ,טייקכעלקריוו יד

 -ָאס עשידיי יד ןכלעוו טימ קנַאדעג-טנורג םעד ןופ גנוקיטעטשַאב ַא רע טעז

 טימ וליפַא סע טדניברַאפ רע .קלָאפ ןשידיי םוצ ןעמוקעג ןענייז ןטסילַאיצ

 : טכַארבעג טָאה *דנוב; רעד דָארג עכלעוו ,הרושב רעד

 -קריוו רעקיטש ןרָאװעג ןענייז לביטש-םעדיוב םענעי ןופ תומולח;

 בָאה ךיא .רעדירב ןרָאװעג ןענייז ןשטנעמ יװ ןעזעג בָאה ךיא .טייקכעל

 י"טוג זיא שטנעמ רעד זַא ,!בוט יכ' ןעזעג

 ףניפ טימ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה שינעדיירנייא רעד טָא ןופ טײקשלַאפ יד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "סייוו ןוא עניַארקוא ןופ "רעדירב; עשיטעווָאס ןענָאילימ ןעוו רעטעּפש רָאי

 ערעייז ןטָארוצסױא סיצַאנ יד ןפלעה ןפרָאװעג ןערב טימ ךיז ןבָאה דנַאלסור

 | .םינכש עשידיי

 ןרָאװעג טּפַאכרַאפ קרַאטש זיא טַאּפ בקעי רעכלעוו טימ ,ךַאז עטייווצ יד

 920 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיצַאזילַאירטסודניא יד ןעוועג זיא --

 -נוא רע טכיירטש -- !ןקירבַאפ עשיטעיווָאס יד ןיא רעטעברַא עשידיי טנזיוט

 ,לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ןייא רעט

 רעד ןופ ןריט יד ואוו ,ןלױּפ ןיא רעריפ-רעטעברַא ןשידיי םעד רַאפ

 -רַאפ קידנעטשלופ ןעוועג ןענייז ,ןטמַא-הכולמ עלַא ןופ ,עירטסודניא-סיורג
 רע ןעוו .ךַאז עקידלַאװג ַא טניימעג ןרעפיצ יד טָא ןבָאה -- ןדיי רַאפ טכַאמ

 -רַא עשידיי לפיוו רָאטקעריד םעד טגערפ רע ןוא קירבַאפ עסיורג ַא טכוזַאב

 ,קיאור ץנַאג םיא טרעפטנע רענעי ןוא טקיטפעשַאב ןטרָאד ןענייז סע רעטעב

 ; טייקיטליגכיילג טימ טעמכ

 ! טנזיוט ייווצ עכלעוו ַא --

 רעביא סע טיג רע ןוא גנובעלרעביא עקידיירפ ַא רעגערפ ןרַאפ סע זיא --

 .רעזעל ענייז גנורעטסייגַאב טימ

 יד רעדייא זַא ,טקַאפ םעד ייברַאפ לענש רע טייג תולעּפתה רעד טָא ןיא

 "טנירג רעירפ זיא ,עירטסודניא רעד ןיא ןרעוו ןעמונעגפיוא טנָאקעג ןבָאה ןדיי

 עניילק יד ,עלַא ןוא לטעטש עשידיי סָאד שימָאנָאקע ןרָאװעג טריניאור ךעל

 ןייגכרוד טזמעג ןבָאה רעטעברַא יד וליפַא ןוא סעכָאלעמלַאב יד ,רעלדנעה

 ,טיױנ רעזָאלסגנונעפָאה ןופ ןרָאי עגנַאל ,םונהיג ירודמ העבש

 רעסיורג רעד ,ןטכענ םעד טײקמַאזקרעמפיוא קינייו רע טעמדיוו ללכב

 ןכעלמיטסקלָאפ ןשידיי ןצנַאג םעד ,רוטלוק רעמורפ רעד ,עיצידַארט רעשיידיי

 -ָאװער רעד ןופ רענייטשלימ יד ןשיוצ ןרָאװעג ןבירעצ זיא ץלַא סָאד .ןבעל

 -ּפָא ןוואורפ עלַא ןופ רעריפנָא רעכעלטפַאשנדײל רעקידרעטעּפש רעד .עיצול

 ןברוח ןגעוו 1926 ןיא זיא ןטכענ ןטעטכינרַאפ ןופ ךעלקיטש שטָאכ ןעוועטַארוצ

 רעמ ןוא -- ןעוועג :טגרָאזרַאפ קינייװ דנַאלסור ןיא טייקשידיי רעטלַא רעד ןופ

 !ָאטשינ

 -שידיי עיינ ַא ןלעטשוצפיוא ןוואורּפ יד טימ טּפַאכרַאפ ָאי רע זיא רַאפרעד

 ךס ַא ּפָא ייז טיג רע .רעפרעד עשידיי רעניַארקוא ןוא רעמירק יד ןיא טייק

 "עייז ןגעוו ןזייוװַאב טימ רעזעל םעד טפרַאװרַאפ ןוא גנוביײרשַאב ןייז ןיא ץַאלּפ

 .ןעגנוכיירגרעד ער

 ?טַאּפ בקעי וצ קירוצ טייקרעטכינ יד טמוק ואוו
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 ײזנַאברַאֿפ-ןטַאר ןרעביא עזייר ַא,

 ףירַאד רע ואוו ,ןטסטנעָאנמַא םיא זיא סָאװ ,טיבעג םעד וצ טמוק רע ןעוו

 דלעפ םוצ :רעריפמורַא יד ןופ סעיצַאמרָאפניא יד ףיוא ןזָאלרַאפ טינ רעמ ךיז

 ַא ףיוא לָאז רע זַא ,גונעג זיא סע .גנודליב רעשידיי ןוא רוטלוק רעשידיי ןופ

 טכייל ןעק רע ןוא --- סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי יד ןיא *ןקעמשניײרַא עגר

 .עדנַאגַאּפָארּפ רעד ןופ תמא םעד ןלײטּפָא

 טנזיוט ןצפופ טרעדנוה ןופ רעפיצ רעד ןופ טּפַאכרַאפ רע טרעוו בייהנָא ןופ

 "טכיררעטנוא רעשידיי רעד טימ ןלוש יד ןיא ןענרעל סָאװ ,רעדניק עשידיי

 זיולב זַא ,ךיילג רע טעז ,רעטנענ לסיב ַא קוק ַא טיג רע רָאנ יו רעבָא .ךַארּפש

 -עביא יד .ןלוש עשידיי ןיא ןענרעל וועיק ןיא רעדניק עשידיי יד ןופ לטרעפ ַא

 יד זיא לַאֿפָארטסַאטַאק רָאג .ןלוש עשיסור ןוא עשיניַארקוא ןיא ןעייג עקיר

 טינ ןיוש טָאה יז ןוא -- לוש ןייא זיולב טעּפישז סע ואוו ,עװקסָאמ ןיא ענַאל

 וצ טינ רעמ ןעמוק רעדניק עגנוי ןייק לייוו ,ןסַאלק יירד עטשרע יד

 עשידיי ןייק .שידיי ףיוא גנודליב ענײמעגלַא רָאנ טיג לוש יד זַא ,טעז רע

 =- טינ ןעמ טיג רעדנעל ערעדנַא ןיא ןדיי ןגעוו ןסיוו ןייק .טשינ סע זיא לוש

 ייב) ?ייז ןוא -- רימ; םרָאפ-ןטסַארטנָאק רעשיטסידנַאגַאּפָארּפ רעד ןיא רעסיוא

 ,(טכעלש ץלַא זיא ייז ייב ,טוג ץלַא זיא זדנוא

 טיג רעוװ ?לוש רעשידיי רעד ןיא טריסערעטניארַאפ זיא רעוו : טגערפ רע

 זיא רעפטנע רעד ?ןגַאלשרָאפ טימ ןעמוק ןעמ ןעק ןעמעוו וצ ? ןוויטקעריד

 יד ךיױא רָאנ ןסַאמ עשידיי יד רָאנ טינ .ײטרַאּפ יד :רעקיבלעז רעד לָאמעלַא

 עטסדנימ ןייק טינ ןבָאה סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי יד ,רערעל יד ,ןרעטלע

 : ,העד

 :רעוט-לוש עשידיי יד וצ רע טגָאז
 תוחוכ יד ןיא טגיל ףוס רעד ןוא ביײהנָא רעד זַא ,ךָאד ןסייוו רימ;

 עפיט יד ןיא לַאּפ םעד ןיא ,טייקיטעטסבלעז רעייז ןיא ,ןסַאמ יד ןופ

 דרעצרַאװש יד ךָאד ןענייז ייז .ןסַאמ עשידיי יד ןופ תוחוכ עקידרעמולש

 ןסייוו 1 קורדסיוא םוצ תוחוכ יד טָא ןעמוק ואוו .לוש רעשידיי רעד רַאפ

 "ףרעוו טרבדמרַאפ ןָאק דרעצרַאװש עטסקיטפַאז יד וליפַא זַא ,ךָאד רימ

 251 'ז)

 "פא רעד ןגעוו רעוט-לוש ןוא רערעל יד רע טלייצרעד טרָא ןטייווצ ַא ןיא

 ךוזַאב ַא ףיוא גנַאזעג עיצקעל ַא תעב טליפעג טָאה רע סָאװ ,טייקטדמערפעג

 סע רעכלעוו טימ תובהלתה רעד וצ סע טכיילגרַאפ רע .לוש רעשידיי ַא ןיא

 ,טליפ רע זַא ,ייז טגָאז רע ,ןלױּפ ןיא ןלוש עשידיי יד ןיא רעדניק יד ןעגניז

 ייזע ,ייז רַאפ טינ טגרָאז רענייק זַא ,ןבעל ןופ טדמערפענּפָא ןענייז ןלוש יד זַא

 . קב : 2 ,"ןטַאט ַא ןָא ןענייז

26 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -- דנַאברַאפ-"ןטַאר ןיא רערעל רעשידיי ַא ןייז וצ טכייל זיא סע;
 רַאפ ,ןלַאקָאל רַאפ ,הכולמ יד טגרָאז ץלַא רַאפ --- ףוס םוצ ייז ךיא גָאז
 ןופ רערעל ַא ןייז וצ רערעווש ליפ זיא סע ,ןעמַארגָארּפ רַאפ ,תוריכש
 זיא סע רעבָא ,רערעװש זיא סע .תומוקמ ערעדנַא ןיא ןלוש עשידיי
 ,רעפמעק ןופ ןייזטסואווַאב רעד ןוא גנוגייצרעביא יד ָאד זיא סע .ביל
 םגה ,ןפַאש ןופ דיירפ יד ָאד זיא סע .רעכערב-טנַאװ ןופ ,רעיוב ןופ
 ,(252 'ז) *טפַאשננע ןופ טקיטשרעד טרעוו ןעמ םגה ,טרעגנוה ןעמ

 ,"ןטוטיטסניא; עשידיי ערעכעה יד ןופ רעריפ יד טימ רָאלק םעד ןגעוו טדער רע

 ריא -- ךיא גָאז --- ןייטשרַאפ טוג ךימ טלָאז ריא זַא ,ליוו ךיא;
 "גירּפ רעקיטכיר ַא זיא סע .םיטבש ןוא רעקלעפ 140 ןופ דנַאל ַא טָאה
 ...ןגייטש רוטלוק רעייז לָאז ,ןעלקיװטנַא ךיז רעקלעפ יד ןלָאז ,ּפיצ
 ןקעוופיוא --- ךָאד טסייה רוטלוק עשידיי ןפַאש .קידתמא רעייז זיא סָאד
 ןרעטכיילרַאפ טינ -- ךָאד טסייח : טעטילַאנָאיצַאנ עשידיי יד ןבעל םוצ
 ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא ןענרעלוצסיוא רערעל ליפ ױזַא ןוא ליפ ױזַא

 "רעטומ רעד ןופ ףליה רעד טימ עיפַארגָאעג רעדָא ,קיטַאמעטַאמ רעדניק
 ,רוטלוק עשידיי ַא ןעיובוצפיוא ןליוו ַא ןייז ךָאד ףרַאד .ךַארּפש

 "ידיי רעד רַאפ הנתמ-יײטרַאּפ ַא טינ ךָאד זיא רוטלוק עשידיי יד

 בילוצ .קינייועניא ריא ןופ ןעמוקסױרַא ךָאד ףרַאד סָאד ,עסַאמ רעש

 ךָאד ףרַאד ,ןבעל ךָאד יז ףרַאד ,עכלעזַא סלַא ,ןייז ךָאד יז ףרַאד םעד
 ךָאד ףרַאד קלָאפ ַא ןוא ,קלָאפ שידיי שיטסילַאיצַאס ַא ,ןגָאז רימָאל ,ןייז

 *. ..םרָאפ עטריזינַאגרָא ןַא ןבָאה

 :רעסעומשטימ רעד םיא טרעפטנע ףיורעד

 ...םזימָאנָאטױא ןשידנוב םוצ טליצ ריא זַא ,ןריואוושעג טלָאװ ךיא --

 : טַאּפ םיא טרעפטנע

 !ןרעװש ,רבח ,טרָאּפשרַאפ ריא --

 : ןריפסיוא עכלעזַא טכַאמ רע

 ןופ הביבס רעד ןיא סיוא רעקינייו ךיז ןבעל ןסַאמ עשידיי יד;
 ןיא רעלטפַאשנסיװ עשידיי יד יו ,רוטלוק רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי
 -ָאס יד טצונעגסיוא רעמ ןבָאה "רעוט עשידייפ יד .ןעגנושרָאפ ערעייז
 ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ ,טעברַא-גנושרָאפ רַאפ ןעגנוגנידַאב עשיטעוו
 -ַאעט ןשידיי ןטלַא ןופ ,רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ
 שידיי ייג ַא ןופ גנולעטשנייא רעד רַאפ יװ ,ןבעל ןשידיי ןטלַא ןופ ,רעט
 "רַאפ רַאפ טגרָאזעג רעמ טָאה ןעמ .ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןבעל-רוטלוק
 ַא רעביירש עשידיי יד רַאפ ןעניפעג רַאפ ,רעכיב עשידיי ןופ ןגַאל
 רעד ןוא גנוטיירגוצ רעד רַאפ יוװ ,ןטפירש ערעייז ןבעג וצ טייקכעלגעמ
 ,*עסַאמ"רעזעל רעשידיי רעקידנרינַאער ,רעקידעבעל ַא ןופ גנולקיװטנַא
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 !ײײזנַאברַאֿפ-ןטַאר ןרעביא עזייר ַא/

 םעד ןגעוו ןטנַאקַאב ַא טימ עװקסָאמ ןיא טסעומשעג בָאה ךיא;

 :טגערפעג םיא בָאה ךיא .ןינע

 רעקיטכיוו ןענייז טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זַא ,טשינ ריא טניימ יצ ---

 -יבַאק-גנושרָאפ עיינ רעדייא ,וועיק ןיא רעדניק עשידיי רַאפ ןלוש עיינ

 ;ךַארּפש רעשידיי רעד ןופ טײהנעגנַאגרַאפ רעשידיי רעד ןופ ןטענ
 -יטכיוו ןענייז ןבולק עשידיי עקידנרינָאיצקנופ-טוג ןוא עסיורג ףניפ זַא

 ?טוטיטסניא-ווָאנבוב ןיא סרוק ַא יו ,רעק

 :טרעפטנעעג קירוצ רימ ןוא ,דיי ַא טוט סע יװ ,ןָאטעג רע טָאה

 ? הביס יד זיא ריא טניימ עשז סָאװ זיא ---

 ,ףיואנביוא טגיל הביס יד זַא -- טגָאזעג ךיא בָאה --- ןיימ ךיא --
 רעד טפַאש סָאד -- ןטעניבַאק-גנושרָאפ ,סערדעטַאק ,ןטוטיטסניא
 רעדָא ,רעקירָאטסיה ןָא טלעטש רע ,ןטעשזדוב טיג רע ,טַארַאּפַא-הכולמ
 טעברַא-רוטלוק-ןסַאמ .טעברַא-טעניבַאק יד ןעוט ייז ןוא ,ןטסיווגניל
 -ןסַאמ ןופ ןסקַאװסױרַא זומ סָאד ,ןביוא ןופ ןעמיטשַאב טינ ןעמ ןעק
 ,ךעלשעלפ ןיא ךיוא ןעמ ןעק םי ןופ רעסַאװ סָאד ןשרָאפסיױא .ןבעל
 ןעיירפ ןיא ,םענעפָא ןיא רָאנ ןעמיווש רעבָא ןענָאק ןפיש ענעדָאלעגנָא
 ךָאד טָאה ריא ןוא ,ונ ,ןענַאטיּפַאק עטוג ןוא ןעלגעז ןפרַאד ייז .םי
 עשידיי רַאפ שיט ַא; -- רעסַאװ-םי טימ ךעלשעלפ טלָאװעג רעסעב

 ,"םיניגע

 יד ןופ רעריפנָא-טּפױה יד טימ ןעז וצ ךיז ןטימעגסיוא טָאה טַאּפ בקעי

 יד טימ ךיוא ןוא רעקיטירק ןוא ןרָאטקַאדער-גנוטייצ יד ,ןטסינומָאק עשידיי

 ויורעטניא-גנוטייצ רעלעיציפָא ןַא ןעוועג זיא םַאנסױא ןַא) רעביירש עשידיי

 טינ םיא טעוװ ייז ןופ טייהרעמ יד זַא ,טסואוועג טָאה רע .(וָאקַאװטיל ,מ טימ

 רעייז ןלעטש טלָאװעג טינ עקַאט טָאה רע ןוא .ןבָאה ארומ ןלעוו ייז : ןעז ןלעוו

 "עג עװקסָאמ ןיא גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא קילעפוצ ךיז רע טָאה טָא ,ןָאק ןיא ןבעל

 וצ טשַאררעביא ,שיקרַאמ ץרּפ טָאה וויטקניטסניא .שיקרַאמ ץרפ טימ ןפָארט

 טַאּפ בקעי ,ןסירגַאב וצ ךיז ףיוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ַא ,ןטַאּפ בקעי ןעז

 "רַאפ ,טקרעמַאב םלוע רעצנַאג רעד סָאד טָאה ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגקירוצ טָאה

 ,טייקטסיירד ןייז רַאפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ןײלַא שיקרַאמ ץרּפ ןוא .טנכייצ

 !ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק רָאג טָאה ערעדנַא יד וצ ענייא ןדייר ןגעוו

 טנָאמרעד רע טָאה דייר עקיצרַאהנּפָא טימ ןפערטנעמַאזוצ ענלצנייא ןגעוו

 טלָאװעג טינ :ןבירשַאב טינ וליפַא ייז רע טָאה לייטנטסערג .םיזמר טימ רָאנ

 "רעד ןפָא טנעקעג טינ וליפַא טָאה רע .רעסעומש יד ןופ ןבעל סָאד ןעָארדַאב

 ןפערט סָאד :גנובעלרעביא רעלענָאיצַאמע רעטסערג םיא רַאפ רעד ןגעוו ןלייצ
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 קיצנַאװצ ןעזעג טינ ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,עװָאלס רעטסעווש ןייז טימ ךיז
 ,רָאי

 ַא ןעוועג זיא עװָאלס .שינעגעגַאב יד טָא ןעמוקעגנָא זיא טכייל ױזַא טינ

 ,טעטימָאק-ײטרַאּפ רעװקסָאמ ןיא ןעזעגנָא ץנַאג ןוא דילגטימ-יײטרַאּפ רעיירטעג
 ןבָאה טייקרעכיז ריֹא רַאפ ארומ יד ךיוא אמתסמ ןוא טפַאשיײרטעג יד טָא ייס

 טימ ךיז ליוו רע זַא ,ןסיוו ןזָאלעג ריא טָאה טַאּפ בקעי ןעוו זַא ,ןעוועג םרוג

 ןעז ךיז ןעק יז יצ ןגערפנָא ךיז ?םָאקטרַאּפ, ןיא קעװַא רעירפ יז זיא ,ןעז ריא

 ,תועמשמ .רענָאיצולָאװער-רטנָאק םעד ,רעריפ ןשידנוב םעד רעדורב ריא טימ

 טָאה ןעמ ןוא טפַאשַײרטעג-ײײטרַאּפ ריא וצ יורטוצ טַאהעג ןטרָאד טָאה ןעמ זַא

 ,ףערטנעמַאװצ םעד טָא טביולרעד

 ,ןייועג טימ ,ןרערט טימ לופ ,ףערטנעמַאזצ רעקיצרַאה ַא ןעוועג זיא סע

 -סעווש ןוא רעדירב יד ןגעוו ,עמַאמ-עטַאט ןגעוו טגערפעגסיוא גנַאל ךיז טָאה יז

 יד ןגעװ ןבעל ריא ןגעוו טגערפעג ךיז טָאה רע .תוחּפשמ ערעייז ןוא רעט

 ,טנרעלעג קידנצנעלג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק

 ךערּפשעג רעד זיא טייקידהחּפשמ ןופ *ענָאז רעלַארטיײנא רעד טָא ץוחמ

 זיא יז .יאדוװַא עווָאלס ןוא --- טיהעג ךיז טָאה טַאּפ בקעי .סױרַא טינ לָאמ ןייק

 םעד טָא ןופ ףוס עמַאס ןזיב "שטנעמ רעשיטעיװָאס; רעיירטעג ַא ןבילבעג

 ,ףערטנעמַאזוצ ןכעלנייוועגמוא

 :גנונעגעזעג רעייז טביײרשַאב טַאּפ

 ךיא רעכלעוו טימ ,ןירעטעברַא-קירבַאפ יד ,רעטסעוװש עטוג ןיימ;
 רעוו ,לַאזקָאװ רעװקסָאמ ןפיוא זיא ,רָאי קיצנַאװצ ןעזעג טינ ךיז בָאה
 סָאדלַא ריא שטניוו ךיא .זיא סע ןעוו ןעז ךָאנ ךיז ןלעװ רימ יצ ,סייוו
 :רימ טשטניוו יז ,סטוג

 *,,.!רימ יװ רעגרע ןייז טשינ ריד לָאז
 ןייז ןופ טימ ךיז טימ טמענ טַאּפ בקעי סָאװ ,גָאזנָא רעטצעל רעד זיא סָאד

 ,דנַאברַאפ"ןטַאר ןיא עזייר

 *! ךימ יו רעגרע ןייז טשינ ריד לָאז;

 !שיגַארט יו

 "ינייר עסיורג יד ןָא ךיז ןבייה סע ןעוו ,רעטעּפש רָאי ַא טימ םיוק לייוו

 רעיוב עלופטסנידרַאפ עדייב ,סעטיכַאר ןמלז ןַאמ ריא טימ עווָאלס טרעוו ,ןעגנוק

 ,ריביס ןייק טקישרַאפ ןוא טריטסערַא ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןופ

 ןיא ןבָאה ייז סָאװ -- ןעוועג טסערַא רעייז ןופ הביס-טנורג יד רשפא זיא

 ?טַאּפ בקעי רענָאיצולָאװער"רטנָאק םעד טימ ןפָארטעג ךיז 1926 רָאי
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 ײדנַאבוַאֿפ-ןטַאר ןרעביא עזייר ַא,

 ןפַאלקש םעד ןופ ,הסיפת רעד ןופ טרעקעגמוא טינ עדייב ךיז ןבָאה ייז

 טושּפ זיא עווָאלס ,עימעדיּפע ןַא תעב ןברָאטשעג זיא ןמלז .ריביס ןיא רעגַאל

 .תוחוכ יד ןופ ןעגנַאגעגסיוא

 טימ טשרע ןעמוקַאב טַאּפ בקעי טָאה רעטסעווש ןייז ןופ סורג ןטצעל םעד

 ןלױּפ ןופ זיא סָאװ ,טסידנוב ַא ,רבח ַא ןופ רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ עצנַאג

 "ָאס ַא ןיא .עניטנעגרַא ןייק ןרָאװעג לגלוגמ גנוקישרַאפ רעשיטעיווָאס רעביא

 "לע ןַא טימ ןפָארטעג ךיז רע טָאה ריביס ןיא רעגַאל-טעברַא-גנַאװצ ןשיטעיוו

 ןיא ןשינרעטַאמ ןרָאי עגנַאל ןופ טעשטומעגסיוא ,קנַארק .יורפ רעשידיי רערעט

 ,טיױט ריא וצ ןעמוקעגוצ רעטנענ גָאט וצ גָאט ןופ יז זיא ,תוסיפת יד

 ,ןלױּפ ןופ טילּפ םעד ,ןדייל ןיא רבח ריא יז טָאה ןכָאװ עטצעל ענעי ןיא

 רעשילױּפ רעד ,רע .רעטסעווש סטַאּפ בקעי זיא יז זַא ,"דוס, ריא ןבעגעגסיוא

 .ןברָאטשעג זיא יז ןעוו רעגַאל ןיא ןעוועג זיא ,טסידנוב

 *עירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד ןופ םליפ רעד -- "ןַא ןעמוק רימ, 2

 "עג ךיז *עירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה 1925 ףוס

 לָאז סָאװ ,םליפ ַא רַאפ ָאירַאנעצס ַא ןבײרשנָא לָאז רע זַא ןטַאּפ וצ טעדנעוו

 ןופ גנוטיידַאב עכעלטפַאשלעזעג יד ןוא ןעוטפיוא עשירעיצרעד יד ןרעדליש

 רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ טלַאטשנַא-גנואיצרעד ןוא -לייה ןטמירַאב םעד

 טָאה סָאװ ,טַאּפ ,עשרַאװ רעטניה רעטעמָאליק 20 ,ןישעזדעימ ןיא גנוגעװַאב-לוש

 -פיוא םעד ןיא לָאר עקיטכיוו ַא טליּפשעג יָאשיצ, רעד ןופ רַאטערקעס סלַא

 עשיגָאגַאדעּפ ריא טנעקעג טוג טָאה ןוא *עירָאטַאנַאס-םעדעמ, רעד ןופ םוק

 ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סע םגה .גנודַאלניײא יד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה ,טעברַא

 -גריר ַא ןעמוקעגסױרַא ןעּפ ןייז ןופ זיא ,טיבעג רעשירעלעטשטפירש רעיינ רָאג

 .(*ָאירַאנעצס רעקידעבעל-קידלּפַאצ ,רעקיד

 ןסַאג יד ןופ רעדליב עשיטַאמַארד עירעס ַא טימ ןָא ךיז טבייה םליפ רעד

 עשיטסילַאיצָאס עשילוּפ יד טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה עיצקַאדער רעקידרעטייװ רעד ןיא )*

 "רָאפ יד סלַא ןרָאװעג טמירַאב רעטעּפש זיא סָאװ ,ַאקסוועלישַאוו ַאדנַאװ ןירעביירש

 ךָאנרעד זיא סָאװ ,דנַאברַאפ-ןטַאר ןיא טעטימָאק ןשיליוּפ ןטריפעגנָא-שיטסינומָאק ןופ ןירעציז

 "סקלָאפפ רעשיליוּפ רעד ןופ גנוריגער סלַא ןרָאװעג טצעזעגפיורַא ײמרַא רעטיור רעד ךרוד

 ,קילבוּפער *רעשיטַארקָאמעד

 .ןָאק ךַאנע ה רָאטיזָאּפמָאק רעד ןבירשעג טָאה םליפ םוצ קיזומ יד

 .דרָאפ רעדנַאסקעלַא רָאטקעריד-םליפ רעשיליוּפ רעטמירַאב רעד טכַאמעג טָאה םליפ םעד
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 ווד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןענַאװ ןופ הביבס יד -- טײקמערָא רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ ןעמייה ןוא

 ,בוטש ןיא טיונ יד ,ןרעטלע עטמערָארַאפ יד ,ןָא ןעמוק רעדניק יד

 זיא ןרערט זיב קידנריר ןוא רָאמוה טימ לופ ,קידנּפַאכרַאפ-שירעלטסניק

 יד ,*עירָאטַאנַאס-םעדעמ, יד ,"ןדע ןג; םעד ןיא רעדניק יד ןופ ןעמוקנָא סָאד

 ערַאברעדנואוו יד ןוא --- ןכַאמכרודַא ןפרַאד ייז עכלעוו ,ןסעצָארּפ עכעלרעניא

 םעד ןיא ןיירַא ןסקַאוװ ייז זיב -- ייברעד ןגירק ייז סָאװ ,ףליה עשיגָאגַאדעּפ

 ןיא ןבעל ןטליפעגנָא תוירחא רעשרעדניק רעכעלרעניא טימ ךָאד ןוא ןזָאלגרָאז

 -עליפש ערעייז ,רעדניק יד ןופ קילג סָאד ."קילבוּפער-רעדניק עריירפ, רעד

 זיא ?עירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד ןיא םיבוט-םויירעדניק יד ייב החמש יד ,ןעייר

 ,ןפוא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגסױרַא

 "רעד יד ,ןטסיטרַא עלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ ךיז ןקילײטַאב םליפ םעד ןיא

 ןופ סעמַאמ-עטַאט יד ,סנירעטעברַא ןוא רעטעברַא עשידיי -- ןענייז ענעסקָאװ

 ןטסערג-טייוו םעד .טלַאטשנַא-לייה ןופ עטלעטשעגנָא ןוא רערעל יד ,רעדניק יד

 -םליפ רעד .עירָאטַאנַאס רעד ןופ רעדניק יד סיוא רעבָא ןליּפש םליפ ןופ לייט

 ןַארקע ןפיוא ןעז וצ ןעמעלַא רַאפ טכַארבעגסױרַא זיולב טָאה דרָאפ רָאטקעריד

 -מוא ןופ ,רעירפ ןופ טסואוועג ןיוש ןבָאה רעוט-לוש ןוא רערעל יד סָאװ סָאד

 -עפ ןַארַאפ ןענייז רעדניק יד ןשיוצ זַא : ןעגנולעטשרָאפ-לוש עלַאקָאל ןקילײצ

 -עלרעה ,ןטייקיאעפ עשיטַאמַארד עכעלנייוועגרעסיוא טימ ,ןטנַאלַאט עלַאנעמָאנ

 ןײרַא ןעגנירד ךעלעמיטש עקיצרַאה סנעמעוו ,סנירעגניז ןוא רעגניז עניילק עכ

 ,טימעג עצנַאג סָאד ףיוא ןריר ןוא המשנ רעד ןופ עלעקניוו ןדעי ןיא

 "וטיטסניא רעד רַאפ םליפ-עדנַאגַאּפָארּפ ַא טַאלג טינ זיא ןעמוקעגסיױרַא

 ,גנופַאש עשירעלטסניק עכעלרעה ַא רָאנ ,עיצ

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא רע ,1926 ביײהנָא ןיא ןרָאװעג קיטרַאפ זיא םליפ רעד

 ןכָאנ לָאמ ןייא .עשרַאװ ןופ ןלַאז עטסערג יד ןופ םענייא ןיא ןרָאװעג ןזיוועג

 "רַא עשידיי רעטנזיוט ךרוד ןרָאװעג טליפעגנָא לַאז רעסיורג רעד זיא ,ןרעדנַא

 טכַאלעג ןבָאה סָאװ ,רעדניק ןוא סעמַאמ ןוא סעטַאט ,ןשטנעמסקלָאפ ןוא רעטעב

 -- רבחמ רעד .ןַארקע ןפיוא ךעלרעדניק יד טימ טבעלעגטימ ןוא טנייוועג ןוא

 ןרָאװעג טקנַאדעג זיא ןוא םלוע ןכרוד ןרָאװעג ןפורעגסױרַא זיא -- טַאּפ בקעי

 ,ןטפיוא ןייז רַאפ

 (1930 ,20 .נ ,עשרַאװ) "רעטעלב עשירַארעטילק יד ןיא טָאה יאטיק .מ

 ; ןבירשעג ױזַא

 -יניא יד ןופ וטפיוא ןקיזָאד ןגעוו תולעּפתה ןָא ןדער טינ ןעק ןעמ;

 ןעוועג םרוג ןבָאה סָאװ (טַאּפ בקעי ןוא דרָאפ רעדנַאטקעלַא) ןרָאטַאיצ
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 ײעירָאטַאנַאס-םעדעמ/,} רעד ןופ םליפ רעד -- יָא ןעמוק רימ,

 ןופ טסנוק יד זיולב טינ זיא'ס ."ןזִא ןעמוק רימ; םליפ ןופ גנופַאש יד
 ןופ רעטסומ .,ןעגנואיצַאב עכעלשטנעמ ,טיײקרַאבלטיממוא ןופ ,ןבעל
 ,טײקמערָא רעשידיי רעד ןופ ןטייז עקיטכיל ןוא עקידנטָאש ,גנואיצרעד
 יו רעמ טגָאז רע .ןליפעג יד וצ ,ןצרַאה םוצ טקעריד טדער םליפ ַאזַא
 "רעכיב ןוא ןעלקיטרַא ,סעדער טרעדנוה

 ןוא -עיצַארטסנָאמעד קיטכעמ ַא ןרָאװעג *ןָא ןעמוק רימ/, זיא טכַאנ רעביא

 !הנחמ-לוש רעשידיי רעקידנפמעק רעד ןופ רעװעג-עדנַאגַאּפָארּפ

 ,טכַאמ-גנוריגער עשיליוּפ יד -- טצַאשעגּפָא ךיוא רעבָא סע טָאה ױזַא

 !םליפ ןופ ןזייוו סָאד ןטָאברַאפ ךיילג ןוא -- טצַאשעגּפָא

 רעד רעדָא הכולמ רעשיליוּפ רעד טָארדעג טָאה רַאפעג עכלעוו ? סָאװרַאפ

 רעדניק עשידיי ענעגָאלשרעד ,עמערָא ןגעוו םליפ םעד דצמ לַארָאמ רעכעלטנפע

 ? "עירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד ןיא דיירפ ןוא טנוזעג ןעניפעג סָאװ

 -ימעסיטנַא רענעכָארקרַאפ םזישַאפ ןיא ףיט ןיוש ןַאד רעד ןופ רוזנעצ יד

 טימ ןלעטשרַאפ ךיז טפרַאדעג טינ רעמ וליפַא טָאה גנוריגער רעשיליוּפ רעשיט

 ןפרַאד ןלייט עכלעוו ןזייװנָא לָאז ןעמ זַא ,ןעגנודנעוו עלַא .םיצורית עשלַאפ

 ,םליפ םעד ןזייוו וצ שינעביולרעד ַא ןגירק ָאי לָאז ןעמ ידכ ןרעו טקיטײזַאב

 ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה

 ! ןטָאברַאפ

 -ַאנַאס-םעדעמ, רעד ןופ רָאטקעריד םעד ךרוד זיא םליפ םעד ןופ עיּפָאק ַא

 קעדַאלװ .ב .עקירעמַא ןייק 1937 ןיא ןרָאװעג טכַארבעג יקסניליג .ש "עירָאט

 םליפ רעד .טרָאװ:ריפניירַא ןטרימליפ םענעבעגעגוצ ַא ןיא ןטָארטעגפיוא זיא

 ןוא זיוה-םליפ רעקרָאי-וינ ַא ןיא ןכָאװ ייר ַא ןופ ךשמב ןרָאװעג ןזיוועג זיא

 ,טפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ףורּפָא ןעמערַאװ רָאג ַא ןענופעג טָאה

 ןבילברַאפ קרָאיײוינ ןיא זיא םליפ ןופ "עזיירג רענַאקירעמַא רעד טָא בילוצ

 ןָא ןעמוק רימ/ ןופ עיּפָאק ַא
 סָאװ ,עכעלטע ןַארַאפ ןענייז ןברוח-יצַאנ ןופ עטעװעטַארעגּפָא יד ןשיווצ

 עקיטכיוו ןעמונרַאפ ןבָאה ייז ןופ לייט .םליפ ןיא טליּפשעג ,רעדניק סלַא ,ןבָאה

 ,דנַאטשפױא-ָאטעג ןיא ,גנוגעװַאב-דנַאטשרעדיװ רעשידיי רעד ןיא סעיציזָאּפ

 "וצ ,ףיונוצ ךיז ייז ןעמוק ,ןטייהנגעלעג עלעיצעּפס רָאג ייב ,טייצ וצ טייצ ןופ

 טגניז ןעמ .רעוט-לוש ןוא רערעל ענעזעוועג טימ ,םירבח ערעייז טימ ןעמַאז

 ןרערט טימ ןוא ןזיוועג יינספיוא טרעוו םליפ-עירָאטַאנַאס רעד .רעדיל עטלַא יד

 -קילג ,ןקילָאמַא רעייז ןופ דליב סָאד ענערָאװעג-לוצינ יד ןעעז ןגיוא יד ןיא

 .סעטרבח ןוא םירבח עטכַארבעגמוא ערעייז ,"ןדע ןג2 ןכעל
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 נא 8
 | א

 ןעוו "ָאשיצצ רעד ןופ חילש סלַא קרָאי-ינ ןיא ןעוועג זיא טַאּפ בקעי

 ,טכַארטרַאפ טָאה רע טלַאהניא סנעמעוו ,םליפ רעד ןרָאװעג ןזיוועג זיא סע

 "טימ ,טכַאװעגטימ ןוא ןענַאטשעג רדסכ זיא רע גנורימליפ סנעמעוו תעב ןוא

 ,ןלַאפנייא ןוא תוצע טימ ןפלָאהעג

 -טעברַא ןייז ןופ ,רע טעװ רעטעּפש רָאי יירד טימ זַא ,טנַאעג טינ טָאה רע

 "עירעטַאמ עטצעל יד ןקישסױרַא ןפרַאד ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא שיט

 -- קילג ןופ לזדניא ןַא ץלַא ךָאנ ,"עירָאטַאנַאס -םעדעמ; רעד רַאפ ףליה על

 .ךָאי ןשיצַאנ םעד רעטנוא ןיוש

 ןיא יד ןפורפיונוצ ןפלעה רע טעװ רעטעּפש רָאי יירד ךָאנ טימ זַא ןוא

 ןופ *עיצַאדיװקיל, יד ןענייווַאב טעװ סָאװ ,גנולמַאזרַאפ עטקייוועגסיוא ןרערט

 רעייז ףיוא רערעל ןוא רעדניק יד ןריפקעװַא סָאד ,?עירָאטַאנַאס-םעדעמ; רעד

 -- געוו ןטצעל

 .עקנילבערט ןייק

 ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא 4

 "טפירש ןוא רעכעלטּפַאשלעזעג רעד ןגעוו ןבעגעגרעביא תוכיראב ןבָאה רימ

 דָאירעּפ ןשיליוּפ םעד ,ןטייווצ םעד ןיא טַאּפ בקעי ןופ טייקיטעט רעשירעלעטש

 "רעביא ןשיפַארגָאיב ןצרוק ַא טימ ןצנַאגרעד סָאד ןלעװ רימ .ןבעל ןייז ןופ

 ,םיטרּפ עכעלנעזרעּפ לסיב ַא טימ ,קילב

 ענליוו ןופ ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא 1921 גנילירפ ןיא זיא החּפשמ יד ןעוו

 ףיוא ?לעטָאה רעקיצנַאד, ןיא רעמיצ ַא ןיא ןרָאפרַאפ יז זיא ,עשרַאװ ןייק

 ףיוא תורקי רעסיורג ַא ןוא לגנַאמ ַא ןעוועג ןַאד זיא עשרַאװ ןיא .6 עשנעג

 טעּפש זיב גנילירפ ןופ טניואוועג רעמיצ םעניילק םענעי ןיא ןעמ טָאה .תוריד

 הריד ַא ןפיוק וצ ןביולרעד טנעקעג ךעלדנע ךיז טַאּפ טָאה ןַאד ,טסברַאה ןיא

 ןייא ןופ ןענַאטשַאב זיא הריד יד ,49 עיװַאּפ ףיוא (*טלעג-טערטּפָא; ןלָאצ)

 "ניק עדייב ,רָאדירָאק ןיא ןגָארטעגרעביא ןעמ טָאה ךיק יד .ךיק ַא טימ רעמיצ

 רעד ןעוועג זיא רעמיצ רעקיצנייא רעד .רעמיצ-ךיק ןיא ןפָאלשעג ןענייז רעד

 סטַאּפ בקעי ןוא טסעג רַאפ רעמיצ-םַאנפיוא רעד ,רעמיצ-סע רעד ,רעמיצ-ףָאלש

 ,.רָאא סקעז טבעלעגּפָא ןעמ טָאה הריד רעגנע רעד טָא ןיא ,רעמיצ-סטעברַא

 ןייא זיא ןוז רעד) טקנערקעג טּפָא ןבָאה ,ןסקָאװעגסױא רעדניק יד ןענייז ָאד
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 -ַאב-רעטעּפש יד זַא ,ןיטַאלרַאקש ףיוא ןרָאװעג קנַארק ךעלרעפעג ױזַא לָאמ

 "עג טָאה ,עדיורב-רעלעה ַאננַא ר"ד ,ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ןירָאטקָאד עטמיר

 גנולײטּפָא רעד ןיא ןייגנירַא עמַאמ-עטַאט טביולרעד ןוא םַאנסיוא ןַא טכַאמ

 טעװ ,טנכערעג ןעמ טָאה ,רוכב רעייז לייוו ,ןטיײקנַארק עקידנקעטשנָא רַאפ

 ,(...טלעוו רעד ןופ קעװַא טכַאנ ענעי

 שטנעמ רעדמערפ ַא הריד רעלעקנוט רעד ןיא ןזייוַאב ךיז טגעלפ סע ביוא

 טימ טפעה ַא טכַארבעג טָאה סָאװ ,לרוחב רעגנוי ַא ןעוועג טפָא רעייז סע זיא

 טגעלפ טַאּפ .ךיק ןיא ןציז ןפרַאד גנַאל ןהֹעש ןַאד ןגעלפ ,רעדניק ,רימ ,רעדיל

 עשיטעָאּפ לסיב ַא ןוא סיסקַאטניס ,קיטַאמַארג ןענרעל טושּפ ןַאמנגנוי ןטימ

 רָאי רָאּפ ַא ןיא ןוא טנַאלַאט טַאהעג ןבָאה רעגנַאפנָא יד ןופ עכעלטע .קינכעט

 רעד טימ ןוא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןיא ןקורד ןבױהעגנָא ךיז יז ןבָאה םורַא

 .ןטעָאּפ ענעעזעגנָא ןרָאװעג טייצ

 ןעגנוציז טימ ,טעברַא רעד ייב ןעמונרַאפ ןעוועג טכַאנ ןוא גָאט זיא טַאּפ

 רעדָא שיט-ביירש םוצ ןלַאפוצ רע טגעלפ םייהַא ןעמוק טגעלפ רע רָאנ יוװ ןוא

 תבש ףיוא ןוא .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעה זיב ןציזּפָא םיא ייב ןוא ךוב ַא וצ

 ןוא ןעגניטימ ףיוא ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא ןרָאפ ןפרַאד ךָאד רע טגעלפ

 .ןעגנוציז

 רע טָאה לָאמ ןייא זיולב ,רעדניק ענייז רַאפ טייצ קינייװ טַאהעג טָאה רע

 ;סָאװ בילוצ שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס ןוא .,ןוז ןייז טימ ןבעגּפָא ןסָאלשַאב ךיז

 ןלוש עשידנוב יד ןיא !שיאערבעה לסיב ַא ןענרעלסיוא טלָאװעג םיא טָאה רע

 זיא שיאערבעה .דומיל רעדנוזַאב ַא יו שיאערבעה ןייק טנרעלעג טינ ןעמ טָאה

 טימ ייס ןוא םזילַאקירעלק טימ ייס טקעמשעג טָאה'ס :ףירט טלּפָאט ןעוועג

 ןענעק לָאז ןוז ןייז זַא ,ןבעל ןיא ןעגנַאגעג אקווד זיא ןטַאּפ רעבָא -- םזינויצ

 ןצנַאג ַא ןעמַאװצ טנרעלעגּפָא ױזַא ןעמ טָאה .לַאניגירָא ןיא ך"נת םעד ןענעייל

 ."םיטפוש; רעטניוו

 ןוא עיצַאזינַאגרָא-לוש רעד ןופ רַאטערקעסילַארענעג רעד וליפַא ? הסנרּפ

 טנעקעג םיוק ,םיוק טָאה גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ דילגטימ-עיצקַאדער רעטעּפש

 -ידיי יד ןקידנע ןכָאנ ,ןבָאה רעדניק יד ןעוו ןוא .תוריכש ענייז טימ ןעמוקסיוא

 טסַאל יד ןעמוקעגוצ ךָאנ זיא ,סעיזַאנמיג ןיא ןייג ןעמונעג ,לוש-סקלָאפ עש

 ,דומיל רכש ןביוה ןופ

 -קעל רַאפ רַארָאנָאה ןטימ ןרעוװו טעוועקוטשעגוצ טגעלפ טעשזדוב רעד

 סלַא ןגָארקעג טייצ עסיוועג ַא טָאה רע סָאװ ,ךָאװ ַא רַאלָאד רָאּפ ַא ךרוד ,סעיצ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רימ .סטרעוורַָאפ ןופ ךָאנרעד ,טייהיירפ רעקרָאי-וינ רעד ןופ טנעדנָאּפסערָאק

 ּואוו ,87 ענשעל ףיוא הריד רערעסערג ַא ןיא ןגיוצעגרעביא רעטעּפש ךיז ןבָאה

 ןענייז הריד רעד טָא ןופ .רעמיצ-סטעברַא םענעגייא ןַא טַאהעג ןיוש טָאה טאפ

 ,המחלמ רעד תעב ןיוש עשרַאװ ןופ קעװַא רעדילגטימ-החּפשמ יד

 -נָא רעטעּפש ןענייז ,ימענ רעטכָאט יד ןוא לאונמע ןוז רעד ,רעדניק עדייב

 ,טעטיסרעווינוא רעװעשרַאװ ןיא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא ןרָאװעג ןעמונעג

 -יַאב, ,"ןסעצסקע, עשיטימעסיטנַא עלַא ןכַאמכרודַא טפרַאדעג ןטרָאד ןבָאה ייז

 "נוא ןענייז רעדניק יד רָאנ יװ .ןרָאי ערעטיב ענעי ןופ "קנעב עשידיי, ,"ןטָאק

 יד ןיא טעברַא ןופ ןירערעל סלַא ןטעברַא קעװַא טַאּפ הקבר זיא ,ןסקָאװעגרעט

 עריא טימ ,טפַאשיירטעג ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז טָאה יז ואוו ,ןלוש עשידיי

 -גולעטשסיוא-לוש עטמירַאב יד ןיא לײטנָא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה יז ,ןלַאפנייא

 תודימלת ןוא םידימלת עריא ןגעלפ םישדח ענעי ןיא ןוא "ָאשיצנ רעד ןופ ןעג

 יד ייב ןטַאנָאפסקע יד ףיוא ןטעברַא רעטייוו ךָאנ ןטנוװָא ןוא ןגָאטימכָאנ ןיא

 ןוא "ףיקס; ןיא ,ײטרַאּפ רעד ןיא וויטקַא ןעוועג ךיוא זיא יז .בוטש ןיא סטַאּפ

 ַא טימ ןעמַאוצ -- טײקמַאזטעברַא עקידלַאװג ַא ןזיועגסױרַא םוטעמוא טָאה

 ,םור סטַאּפ בקעי גונעג יו רעמ ןעוועג ריא רַאפ זיא סע .טייקנדײשַאב רעסיורג

 רעשידנוב ַא ןופ רעטעּפש ,"ףיקס; ןופ דילגטימ ַא ןעוועג זיא רעטכָאט יד

 -ןטנעדוטס רעשידנוב רעד ןופ ףוסל ,רעלישיעיזַאנמיג יד ןופ עיצַאזינַאגרָא

 ."ןעגנירק עיצַאזינַאגרָא

 ןופ רעוט עקיטכיוו יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,טנָאמרעד ןיוש יוװ ,ןוז רעד

 ךָאנ .רעדעפ רעד ןופ טייקטכייל יד ןטַאט ןופ ןעמונעגרעביא טָאה רע ."ףיקס;
 םיא טגעלפ ,גנוטייצסקלָאפ רעניילק רעד ןיא ?ןרָאי עשירעלגניי-ןרעלפ ענייז ןיא

 -עט עכעלטפַאשנסיװ-רעלוּפָאּפ ףיוא ןעלקיטרַא ןביירש וצ ןפרַאוװרעטנוא טַאּפ

 .גנוטייצסקלָאפ רעד רַאפ גנוטייצ רעשידנעלסיוא ןַא ןופ סעּפע ןצעזרעביא ,סעמ

 ןעלקיטרַא עצרוק ,קינָארכ ןופ רעלעטשוצ ןרַאפ טכַאמעג םיא רע טָאה רעטעּפש

 "יסַאּפ עװַאקישט טַאלג ןופ ןוא רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידנעלסיוא ןגעוו

 ךיוא םיא רע טָאה 1927 --- 1924 ןרָאי יד ןיא .טפירשנכָאװ רעד רַאפ ןעגנור

 -טכַאנ; סלַא רעדָא געט עבלַאה ףיוא) טעברַאטימ רעקידנעטש וצ ןגיוצעגוצ

 רעמיצ ןטייווצ ןיא ןציז טגעלפ רע ואוו ,גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ ("רָאטקַאדער

 -עסערּפ ןכַאמ לָאמטפָא ,קינָארכ עשידנעלסיוא ןטעברַאַאב ,"תורוש ןכַאמ/ ןוא

 ,המודכו ןטכיזרעביא

 ַא ןעוװעג לָאמ עלַא זיא גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ בצמ רעלעיסנַאניפ רעד

 רע ."דנוב; ןופ .ק.צ רעד ןקעד טפרַאדעג טָאה טיציפעד םעד ,רעקידעגָאלק
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 גנוטייצסקלָאפ יד זיא ןַאד ,טסַאל יד ןגָארט טנעקעג טינ רעמ ףוס לכ ףוס טָאה

 -ײטרַאּפע יד) עטלעטשעגנָא יד ןופ וויטַארעּפָאָאק ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 סָאװ ,עיצקַאדער רעד ןופ רעדילגטימ יירד יד טיהעגנּפָא רעטייוו ןבָאה ?עיניל

 -ַאב זיא גנוטלַאװרַאפ יד .(עיגעלָאק-עיצקַאדער סלַא טמיטשַאב טָאה .ק.צ רעד

 ןוויטַארטסינימדַא ןופ רעיײטשרָאפ ַא ,רעקורד יד ןופ רעיײטשרָאפ ַא ןופ ןענַאטש

 -רָאפ רעד ןעוועג זיא טַאּפ .רעטעברַאטימ יד ןופ רעייטשרָאפ ַא ןוא לַאנָאסרעּפ

 -קַארּפ ליפ טימ ןבעגּפָא טפרַאדעג ךיז טָאה רע ,רעטעברַאטימ יד ןופ רעייטש

 ייגספיוא ָאד ךיז ןבָאה ןטייקיאעפ עוויטַארטסינימדַא ענייז ןוא םיטרּפ עשיט

 ,ןזיװעגסױרַא
 גָאט םענעי ןיא ."געט-עסערפ; עלעיצעּפס ןרָאװעג טריפעגנייא ןענייז'ס

 ,עקיכַאפ-יירד ,עקיכַאפ-ייוצ ַא ןלעטשַאב סעיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ עלַא ןגעלפ

 -ייז סָאד ,ןטײרּפשרַאפ ןיילַא סע ןגעלפ ייז ןוא ןרַאלּפמעזקע לָאצ עקיכַאפ-ליפ

 גָאטרַאפ .גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ סעיצַאטסעפינַאמ עכעלרעה ןעוועג ןענ

 עלַא קידנסילשנייא ,רעדילגטימ:ייטרַאּפ ,סַאג ןפיוא ןלעטש עלַא ךיז ןגעלפ

 יד ןפיוקרַאפ ןוא "ןטסיפיקספ ןוא "ןטסיטפנוקוצק יד ,רעריפ-יײטרַאּפ-טּפױה

 ,גנוטייצ

 גלָאפרעד רעד !ןרַאלּפמעזקע טנזיוט 25 :ןעוועג ליצ רעד זיא בייהנָא ןופ

 ,טנזיוט 50 ןעוועג ליצ רעד זיא לָאמ ןטסטנעָאנ םעד זַא ,רעסיורג ַאזַא ןעוועג זיא

 סעיּפָאק טנזיוט 100 וצ וליפַא ןוא טנזיױט 75 וצ ןגיטשעגפיורַא ןעמ זיא ױזַא

 טָאה גירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ !גנוטייצ עשידיי ערעדנַא עדעי יו ,רעמ ליפ ---

 ןופ ליצ ַא טימ *עיצקַא-עסערּפ, עקיגָאט-יירד ַא טרימַאלקָארּפ וליפַא ןיוש ןעמ

 !ןרַאלּפמעזקע עטפיוקרַאפ ןָאילימ לטרעפ ַא

 ןטיירגוצ רעבָא ,טַארַאּפַא-ײטרַאּפ רעד טריפעגכרודַא עיצקַא יד טָאה יאדוװַא

 ,ןײלַא גנוטייצסקלָאפ יד טפרַאדעג טָאה עיצַאזיליבָאמ-ןסָאמ ַאזַא וצ גנומיטש יד

 ןוא סעיצַאזינַאגרָא ןגעוו ןטכירַאב טימ ,ןציטָאנ טימ ,ןעלקיטרַא ,ןפורפיוא טימ

 ("ךעלדנעפיןרע?) ןעגנונעכייצסיוא טימ ,טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,םידיחי

 טָא .ןרַאלּפמעזקע לָאצ עטסערג יד טפיוקרַאפ ןבָאה סָאװ סעּפורג-"ףיקסע רַאפ

 ,טַאּפ בקעי ןריפכרודַא טגעלפ עיצַאזיליבָאמ-גנומיטש יד

 -רעד ןבָאה דנַאלסיױא ןייק גנוגעווַאב רעד ןופ חילש סלַא ןגלָאפרעד ענייז

 -עג ןטינשּפָא-טייצ ערעגנעל ףיוא ןוא רעטּפָא ץלַא טגעלפ רע זַא ,וצרעד טריפ

 עטצעל יד .עקירעמַא-ןופצ ןייק רקיע רעד -- סעינַאּפמַאק ףיוא ןרעו טקיש

 עטקינייארַאפ יד ןיא רעמ טכַארברַאפ רע טָאה גירק ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ןרָאי

 םישדח-טסברַאה רָאּפ ַא ןופ םַאנסיוא ןצרוק םעד טימ -- ןלױּפ ןיא יוװ ןטַאטש
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יו ,עיכעשט ןייק עזייר ַא ןּפַאכוצנײרַא ןזיװַאב ךָאנ טָאה רע ןעוו ,1938 ןיא

 ,ןבירשַאב רעירפ סָאד ןבָאה רימ

 "רעד ,עשירעפעש רעבָא ,ערעווש ןגעוו לייט םעד טָא ןקידנערַאפ רימָאל

 ןופ גנובײרשַאב ַא טימ טַאּפ בקעי ןופ ןבעל ןיא ןליוּפ ןיא רָאי ןצכַא ענעביוה

 ,1928 ןופ טסברַאה ןיא עקַאט ,בוטש ןיא זדנוא ייב החמש רעטצעל רעד

 זיא'ס ...זַא רעטָאפ ןייז ןדלָאמעג ןַאד טָאה תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד

 "עג ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ,הכרב ,לַאוװסיוא ןייז ,ןבָאה הנותח לָאז רע טייצ ןיוש

 זיא ןוא גנוגעװַאב-"ףיקסא רעד ןופ ןסקָאװעגסױרַא זיא סָאװ ,עטרבח ַא ןעוו

 "נערַאפ טַאהעג ןיוש טָאה ,ןוז רעד ,רע .ןירעוט עוויטקַא ןַא ןעוועג ןַאד ןיוש

 רָאטקָאד רעגנוי סלַא טעברַאעג טָאה ןוא טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ םעד טקיד

 זיא רע ןכלעוו ןיא לָאטיּפש ןקיבלעז ןיא --- לָאטיּפש-רעדניק ןשידיי םעד ןיא

 ןופ ןרָאװעג טלייהעג זיא ןוא רעקנַארק-טיוט ַא ןגעלעג רעירפ רָאי 15 טימ

 "יד יד ןעוועג טציא זיא סָאװ ,רעלעה-עדיורב ַאננַא ןירָאטקָאד רעקיבלעז רעד

 ,לָאטיּפש ןופ ןירָאטקער

 "גוב יד ייב ליטס ןיא ןעוועג טינ זיא הנותח עכעלטנפע ,עסיורג ַא ןכַאמ

 רעמיצ-ףָאלש ןוא -סע ןופ טעב סָאד ,עפַאש יד טּפעלשעגסױרַא ןעמ טָאה ,ןטסיד

 ענייז ןדַאלעגנייא טָאה טַאּפ ,קנעב ןוא ןשיט עגנַאל רָאּפ ַא טלעטשעגניײרַא ןוא

 הלכ-ןתח .גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ

 ןפנָארב טלעטשעג טָאה טַאּפ ."ףיקס; ןופ רעוט-םירבח ערעייז ןטעברַאפ ןבָאה

 ,דוביכ טימ

 "נביוא ."הנותח עשידנובא ענעביוהרעד רָאג רעבָא ,עניילק ַא ןעוועג זיא'ס

 -גערטש ענייז טימ "דנוב/; ןופ רעציזרָאפ רעד ,ןילַא חנ רבח רעד ןסעזעג זיא ןָא

 םיא ןבעל ,ןגיוא עקידנגנירדכרודַא ,ענעלָאטש ענייז טימ ,סעסנָאװ עָארג עג

 ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעריפ עוויטקַא יד ןעמוקעג ןענייז סע ,ךילרע .ה ןסעזעג זיא

 יד ןגָארטעגסױא ןבָאה סָאװ יד ,גנוטייצסקלָאפ רעד ןופ רעצעז יד --- ייז ןבעל

 יד ןופ רבח סטַאּפ ,יקסנישטַאבַאט ןימינב .,גנוטייצ רעד ןופ טסַאל ערעווש

 -גלָאפרעד ַא ןופ ןעמוקעגקירוצ סָאװ רָאנ זיא סָאװ ,קָאטסילַאיב ןיא ןרָאי-טנגוי

 טימ םלוע םעד ןעוועג חמשמ טָאה ,עקירעמַא ןיא *טרָא? ןרַאפ עיצקַא רעכייר

 -ופ ,טגיוװעגרעדנַאנופ ךיז טָאה םלוע רעד .ןעגנַאזעג ןוא תוישעמ ,ןציוו ענייז

 רעד ןופ .ןעגנוזעגטימ ,טכַאלעגטימ ןבָאה ךילרע ןוא חנ וליפַא .ןעגנוזעגרעדנַאנ

 ,עטסגניי יד ,רעדיל ענעגייא ערעייז טימ ,גנַאזעג ןיא ןעמוקעגנײרַא ןענייז טייז
 ןטכױלעגפיוא םורַא רָאי עכעלטע ןיא ןבָאה ייז ןופ ךס ַא .רעוט-"ףיקס, יד

 ,טייקיבייא-השודק רעשידיי רעד ןיא
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 ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא

 ןעמַאזװצ ןטסידנוב תורוד יירד עלַא :גנומיטש עכעלרעה ַא ןעוועג זיא סע

 -ַאפ ןשילױּפ ןגעק רעפמעק עקיטציא יד ,בייהנָא ןשירַאצ ןופ ןרענָאיּפ יד --

 "ףיקסק ןופ עידרַאװג עגנוי יד --- םישרוי ערעייז ןוא םזיטימעסיטנַא ןוא םזיש

 .לרוג-ףמַאק ןייא ,ןביולג ןייא ,הנחמ ןייא ,?טפנוקוצ, דנוב-טנגוי ןוא

 -ַאיב ןופ ןלַאפעגניײרַא זיא'ס ןוא ריט יד טלַארּפעגפױא ךיז טָאה ןטימ ןיא

 רַאברעדנואוו ױזַא רעטעּפש טָאה רע סָאװ יד ,היבצ רעטסעווש סטַאּפ קָאטסיל

 -עג טינ טַאּפ טָאה ןעגנודַאלנייא ןייק ."רתסא ןירערעלק רעד ןיא ןבירשַאב

 ָאד יז זיא טָא רעבָא .טינ ןעמ סייוו -- טסואוורעד ךיז טָאה יז ױזַא יו .טקיש

 :ןיוש יז טגניז טָא ןוא

 "! ןעמוקעג ןײלַא -- ענעטעבעג ןייק טינע

 ַא ,רעטלַארטשעצ ַא -- החמשיייטרַאּפ ןוא -החּפשמ רעד ןופ ןטימ ןיא ןוא

 .טַאּפ בקעי -- רענעגנוזעצ ַא ,רעקידתובהלתהרַאפ

 -סעווש ןייז .טַאהעג טינ ןיוש רע טָאה ןפערטנעמַאזוצ-החּפשמ עכלעזַא רעמ

 זיא סנגרָאמ וצ ףיוא .ןעזעג טינ ןבעל ןייז ןיא רעמ ןיוש רע טָאה היבצ רעט

 ןוז רעד ,טעטיסרעווינוא ןיא רעטכָאט יד ,סַאלק-לוש ריא וצ קעװַא טַאּפ הקבר

 ,לָאטיּפש ןיא

 ןטסערג םעד וצ דלַאב ןוא עיצקַאדער ןיא טעברַא רעד וצ -- טַאּפ בקעי ןוא

 ,ןטַאר-טָאטש יד ןופ ןלַאװ יד וצ ,"דנוב, ןופ עטכישעג רעד ןיא טסעמרַאפ-לַאװ

 ןטסישַאפ עשיליוּפ יד ןגעק ףמַאק ןרעטיב ריא ןיא עסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד ואוו

 טימ טָאה דנַאלשטייד-רעלטיה ןופ םערוטש ןקידנעמוקנָא ןרַאפ רעטיצ ןיא ןוא

 יד ןיא לרוג ריא ןופ גנוקידייטרַאפ יד ןבעגעגרעביא יורטוצ ןוא טפַאשביל

 ."דנובק ןופ טנעה

 זיא רע .ףיש רעד ףיוא טגיוועג ןיוש טַאּפ ךיז טָאה רעטעּפש ןכָאװ ןעצ ןוא

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ טַאגעלעד סלַא עקירעמַא ןייק ןרָאפעג

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ גנוקידייטרַאפ רעד רַאפ ןיז-ילכ ןפַאש וצ ידכ

 | ,עסַאמ-סקלָאפ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ רוביצ חילש רעד
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 .טַאֿפ ַאדירֿפ ןוא בקעי

 ןרָאּפּפָא סלאונמע וצ ךיז ןענעגעזעג םייב טַאּפ לאונמע ןוא
 .עּפָארייא ןייק ײמרַא רענַאקירעמַא רעד

 שמ ןייז ןופ זיירק ןיא טַאּפ בקעי

 ,(סרעללַאג-טַאּפ הקבר טלעפ סע)



 9 דלעה ,ןַאמלעדע קערַאמ

 וַאטשפיוא - ָאטעג רעװעשרַאװ

 וַאּפ בקעי טזייו ,(טוה ןָא)

 .ָאטעג ןבורח ןופ דליב סָאד

 תוברוח יד ףיוא
 .ָאסעג רעװעשרַאװ ןופ



 .1946 -- ןלױּפ ןיא ןטסידנוב טימ ףערטנעמַאזוצ ַא ףיוא

 .גירק ןכָאנ וָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי עשיסקָאדָאטרָא יד טימ



 2 אש +2 7 0438 220 60.

 .ןדיי ענערָאװעג-לוצינ יד וצ טדער טַאּפ

 .ענערָאוװװעג-לוצינ יד ןופ סעטכישעג יד טריטָאנרַאֿפ טַאּפ -- דנַאלשטיײיד ןיא



 קרָאי וינ

 ופ 09-3





 .ףליה ןוא גנוטער

 תוחילש עשירָאטסיה יד .5

 -עג זיא ןסיורד ןיא ,1928 רעבמעצעד ןט10 םעד ,תבש ןעוועג זיא סע

 רעװעשרַאװ ןופ הריד רעד ןיא רעבָא .טסָארּפ רעשילוּפ רערעטיב ַא ןעוו
 יד .ךעליירפ יא ,םערַאװ יא ןעוועג זיא רעלדַא לאומש רעטעברַא-רעקורד

 ןופ רעדילגטימ ,"דנוב, ןופ רעריפנָא ,טסעג ענעדַאלעגנייא קילדנעצ רָאּפ
 עקיזיר ןופ גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ ןעמוקעג ןענייז וויטקעלָאק-?גנוטייצסקלָאפ;

 ַא ,טציא ןיוש .טַאר-טָאטש ןופ ןלַאװ יד וצ ןעגניטימ-סקלָאפ עטרעטסײגַאב

 "פא טעוו "דנוב, רעד זַא ,ןגָאזסױרָאפ טנעקעג ןעמ טָאה ,ןלַאװ יד רַאפ ךָאװ

 -ָאט ןוא טריזינַאגרָא ,ןעמָארגָאּפ עשידיי-יטנַא יד ךָאנ .גיז ןקיזיר ַא ןטלַאה

 -ץעסיטנַא-ןפָא ןעוועג רעמ ןוא רעמ ץלַא זיא סָאװ גנוריגער ַא דצמ טרירעל

 רעמ ץלַא םעד טימ גנודניברַאפ רעגנע ןיא ןעוועג זיא סָאװ ןוא ,שיטימ

 עלַא ןופ גנורעקלעפַאב עשידיי יד ךיז טָאה ,רעלטיה ןכשייצַאנ ןקידהּפצוח

 רעקיצנייא רעד וצ יו ,"דנובק םוצ טעדנעוװעג ,םורפ-טינ ןוא םורפ ,ןטכיש

 ןגעק רעצישַאב ןקיצנייא םעד וצ יוװ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא ײטרַאּפ-ףמַאק

 .סענַאגילוכ עשיטימעסיטנַא יד

 "רָאפ יד בילוצ ןרָאװעג ןפורעג טינ זיא ףערטנעמַאזוצ רעד רעבָא

 רענעפורעגפיונוצ-קילייא ,לענש ַא :ןעוועג זיא הביס יד ,ןלַאװ עקידנעייטש

 -ַאּפמַאק-לַאװ רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא זיא סָאװ ,ןטַאּפ בקעי וצ םולשל ךתאצ

 -ןסַאמ עטסטבילַאב ןוא עטסעב יד ןופ רענייא ןעוועג ךָאד זיא רע ואוו ,עינ

 גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעצנַאג רעד ךרוד ןרָאװעג טקישעג ,רענדער

 ,עקירעמַא ןייק תוחילש רעקיטכיוו רעיינ ַא ףיוא

 םעד טרענימרַאפ טינ טָאה יורטוצ-סקלָאפ ןופ סולפוצ רעסיורג רעד

 "רוטלוק ןוא -רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ דנַאטשוצ ןרעװשילַאפָארטסַאטַאק
 ,גנוגעווַאב
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 תוחילש עשירָאטסיה יד

 "סיוא ןַא ןופ טרעקעגמוא קירוצ רָאי ןבלַאה ַא טימ םיוק ךיז טָאה טַאּפ

 -יוא ןייז אקווד רעבָא .עקירעמַא ןיא עיצקַא רעלעיסנַאניפ רעקידנרעטַאמ

 "סיוא ןכעלריטַאנ םעד רַאפ טכַאמעג םיא טָאה גלָאפרעד רעכעלנייוועגרעס

 ,תוחילש רערעווש ,רעיינ רעד טָא ןיא לַאװ

 סָאװ ,יירד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןקישוצסױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע

 עלענָאיסעּפָארּפ יד ,"דנוב; םעד ,ןלוש יד ןריטנעזערּפער ןעמַאזוצ ןלָאז

 -ידי רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק ןוא עשימָאנָאקע עלַא ,ןענייארַאפ

 ךָאנ .רעטשרע רעד ןעוועג זיא טַאּפ בקעי ,ןליוּפ ןופ טפַאשרעטעברַא רעש

 רעקיטכיוו ַא ןַאד ,ןַאמסדנַאל סטַאּפ ,יקסנישטַאבַאט .ב ןרָאפעג ןענייז םיא

 רעד ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע ןעוועג זיא רעטירד רעד ,קָאטסילַאיב ןיא רעוט

 "דגוב, ןופ .ק .צ ןופ רַאטערקעסילַארענעג

 רָאי ַא טעמכ טרעיודעג טָאה סָאװ 1938-19327 ןיא עיצקַא עטייווצ סטַאּפ

 טָאה רע .עקירעמַא ןיא טכַאמעג טנַאקַאב רעמ ךָאנ ןעמָאנ ןייז טָאה ,טייצ

 קרָאי-וינ ןיא .גנעל רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא דנַאל סָאד ןטינשעגכרוד

 סנָאינוי עלַא ןיא ,סעשטנערב רעקילדנעצ רַאפ ןטָארטעגפױא רע זיא אפוג

 טנָאקעג טוג ןיוש םיא ןבָאה סע .רעטעברַא עשידיי ןעוועג ןענייז סע ואוו

 ,ץרא-ךרד םעד ןברָאװרעד ךיז רַאפ טָאה רע .גניר-רעטעברַא ןופ רעוט עלַא

 יד ןופ רעריפנָא יד דצמ גנואיצַאב עכעלטניירפ עמערַאוװ ַא ןוא גנונעקרענָא

 זיא רע .גניר-רעטעברַא ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןופ ,סנָאינוי-דיירט עשידיי

 -לוש רעד ןיא ,הביבס-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא שטנעמ רעשימייה ַא ןעוועג

 ,גנוגעוװַאב

 ַא טימ טלקיװטנַא ךיז טָאה ןבױהעגנָא טָאה טַאּפ בקעי סָאװ עיצקַא יד

 ןפַאשעג זיא ,ןעמוקעגנָא ןענייז ןטַאגעלעד יירד עלַא ןעוו .םענרַאפ ןסיורג

 עשידיי יד תבוטל טעטימָאק-ספליהפ רעכעלטפַאשלעזעג רעטיירב ַא ןרָאװעג

 .?ןלױּפ ןיא ןסַאמ

 יד ֹוצ ןייג טימ רקיע רעד ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה יקסנישטַאבַאט ןוא טַאּפ

 רַאפעג רעד ןגעוו ייז ןלייצרעד ,סעיצַאזינַאגרָא ערעייז ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ

 -ָאס רעייז זַא ,ןעז ןוא ןלױּפ ןיא טעברַא רעקידשפנ תריסמ רעד ןגעוו ןוא

 "עייטשייב-טלעג -- םישעמ עשיטקַארּפ ןיא ןקירדסיוא ךיז לָאז טעטירַאדיל

 טלעטשעגנייא טָאה ,שטנעמ-עיצַאזינַאגרָא ןַא לכ-םדוק ,יקסדורגָאװָאנ .ןעגנור

 *נָא ,(עקירעמַא ןיא ןוא ןליוּפ טימ) ץנעדנָאּפסערָאק יד טריפעג ,*סיפָא; ןַא

 -ןסַאמ ןשידיי ןופ תועידיא ןיטעלויב ןוויטַאמרָאפניא ןַא ןבעגסױרַא ןביוהעג

 ןופ גנולעטשנייא עשיאיידיא:שיטילָאּפ יד טריטנעזערּפער ,"ןליױּפ ןיא ןבעל
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 -ירעמַא רעד ןופ גנוריפנָא רעד טימ ןטקַאטנָאק ןּפינקנָא טוואורּפעג ,"דנוב;

 | ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי רענַאק

 "ספליה; םעד ןופ טקעריד ןעוועג "ןייּפמַאקק רעד זיא רעטרע לייט ןיא

 רע זיא רעטרע ערעדנַא ןיא .יןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד רַאפ טעטימָאק

 "רעטעברַא עשידיי רענַאקירעמַא יד סָאװ סעיצקַא טימ ןרָאװעג טקיניײארַאפ

 טפַאשרעּפרעק-ספליה רעקידנעטש רענעגייא ריא רַאפ טריפעג טָאה טפַאש

 ןשידיי םעד -- םיל רבעמ ןתוכרטצה-רעטעברַא ענײמעגלַא ןוא עשידיי רַאפ

 ,טעטימָאק-רעטעברַא

 רעד קנַאדַא ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 ןלַאגעלמוא ןופ רעוט ןקילָאמַא םעד ,קעדַאלװיינרַאשט ךורב ןופ וויטַאיציניא

 רעגָאזטרָאװ ןטבילַאב ןוא ןטמירַאב רעטעּפש ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןיא י"דנוב;

 .עקירעמַא ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ

 רעד וצ ןעמוק סרעלטיה ףיוא רעפטנע ןַא יוװ ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רע

 "עגרָאפ ךיז טימ טָאה םזיצַאנ רעד סָאװ ,ןרַאפעג עסיורג יד ףיוא ןוא טכַאמ

 "רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד רַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי םעד רַאפ טלעטש

 ,גנוגעוװַאב

 עלַא טריטנעזערּפער ןוא ןעמונעגמורַא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 עשידיי יד ,גניר-רעטעברַא םעד :טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןגייווצ

 "ייֵל לַאנָאשענרעטניא; רעד טימ (סנָאינוי דיירט) ןענייארַאפ עלענָאיסעכָארּפ

 -ײמַאגלַאמַאק רעד ןוא (רעדיינש-ןעמַאד) *ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג סיד

 -ָאס ןשידייא םעד ;שארב (רעדיינש-רענעמ) *ןָאינוי סרעקרָאװ גנידָאלק דעט

 "ןָאשיײאיסָאסַא סטרעוורָאפ; יד ,ןויצ-ילעוּפ עקניל יד ,*דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצ

 ("סטרעוורָאפ, םעד ןופ חכ ןכיירסולפנייא םעד --- טניימעג טָאה סָאד סָאװ)

 רעלַאנָאיצַאנ; ןדרָא-סקלָאפ םעד טימ ןויצ-ילעוּפ יד ךיוא --- בױהנָא ןופ ןוא

 "יד ןייק ,סולפנייא רעייז רעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ?דנַאברַאפ-רעטעברַא

 זיא חכ ןייז .טַאהעג טינ רע טָאה טפַאשרעדילגטימ עלעודיווידניא עטקער

 -עג ,רעריפנָא-טּפױה יד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע סָאװ ,םעד ןיא ןענַאטשַאב

 ערעייז ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער טנעקעג ןוא עיצַארעּפָאָאק עמערַאװ רעייז טַאה

 .רעדילגטימ ןָאילימ ןבלַאה ַא טריטנעזערּפער ןבָאה סָאװ ,סעיצַאזינַאגרָא

 -רךַא ןשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ-גנודנירג רעכעלרעייפ ןוא רעסיורג רעד

 ןיא "ַאזַאלּפ לַארטנעס, ןיא 1924 רַאורבעפ ןטס25 םעד טעטימָאק-רעטעב

 "ער עקַאט ןבָאה סָאװ ןטַאגעלעד טנזיוט טכַארבעגנעמַאזװצ טָאה קרָאי-וינ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי עצנַאג יד טריטנעזערּפ
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 תוחילש עשירָאטסיה יז

 "עּפש .רעניבעג ןימינב ןעוועג זיא רַאטערקעס-װיטוקעזקע רעטשרע רעד

 זיא טױט סקעדַאלװ ךָאנ ,ווָאקנימ היעשי ןעמונרַאפ טמַא םעד טָאה רעט

 ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ (טנעדיזערּפ) רעציזרָאפ ןרָאװעג דלעה ףלָאדַא

 -גריפנָא רעד ,טעטימָאק-סיפָא ןופ רעציזרָאפ רעד ןרָאװעג זיא ןינַאכ םוחנ

 יעיצַאזינַאגרָא רעד ןופ ץנַאטסניא-סטעברַא רעקיד

 .טפַאשרעּפרעק ַאזַא ןופ טייקידנעווטיונ יד ןזיװַאב ךיילג טָאה טייצ יד

 "חרזמ ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ,ןסַאמ עשידיי יד ןופ עגַאל יד

 רדסכ טפרַאדעג טָאה'מ .גָאט וצ גָאט ןופ טרעגרערַאפ ךיז טָאה עּפָארײא

 -ָאס עשידיי יד ;ןטסילַאיצָאס-םיטילּפ עשידיי יד רַאפ ןעלטימ-ףליה ןפַאש

 ,גנוציטשרעטנוא ןבָאה טפרַאדעג ןבָאה דנַאלטעל ןיא ,עינעמור ןיא ןטסילַאיצ

 סעיצַאזינַאגרָא -רעטעברַא עשידיי יד ןפלעה טפרַאדעג ןעמ טָאה רקיע רעד

 | | ,ןלױּפ ןיא

 רַאפ ףליה ןוא םזיצַאנ ןגעק ףמַאק ןעוועג זיא עבַאגפיוא עטייווצ יד

 -רַא עשיטסילַאיצָאס יד ךיוא רָאנ ,ןדיי רָאנ טינ -- טניימעג .תונברק ענייז

 "עג טעטימָאק-רעטעברַא רעד זיא ןָא גנודנירג ןייז ןופ ,גנוגעווַאב-רעטעב

 רעלַאגעלמוא ךָאנרעד ןוא רעטגלָאפרַאפ רעד רַאפ סערדַא-ספליה רעד ןרָאװ

 ."סערדַא; רעקיצנייא רעד --- ןרָאי ייר ַא ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעשיצַאניטנַא

 -סטעברַא ערעדנוזַאב ייווצ יד טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 ,טנָארפ ןשיאיידיא ןטקינײארַאפ ןייא יו טכַארטַאב ןטיבעג

 "עברַא ןשידיי ןטימ *ךַארּפש עמַאזניימעג; ַא ןענופעג טכייל טָאה טַאּפ

 רעד טָאה ,עזייר רענַאקירעמַא רעטייווצ ןייז תעב ,1928 ןיא .טעטימָאק-רעט

 ןיא געווסיוא רעד/ רושָארב ַא ןבעגעגסױרַא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי

 גוצסיוא ןַא טימ ןָא ךיז טביוה יז .טַאּפ בקעי ןופ ןבירשעג (ןטייז 21) *ןלױּפ

 יד -- *ןטַארקָאמעד עוװָאדָארַאנ) סעקעדנע יד ןופ עיצַאמַאלקָארּפ ַא ןופ

 :(ןלױּפ ןיא יײטרַאּפ עשיטימעסיטנַא ,עטכער

 טימ ,םוטעמוא ןוא קידנעטש גָאלש ,גָאלש ,טולב רַאפ טינ ךיז קערשג

 .ףדיי םעד ;ָאלש ,רָאנ ךיז טזָאל סע סָאװ

 "ידיי רעד ןופ קיגַארט רעקיטש עקינייא, ,ליּפשייב סלַא ,ןעמוק ךָאנרעד

 ףיוא ןלַאפנָא 400 יד ןופ -- "געט עטצעל עמַאס יד ןופ טייקכעלקריוו רעש

 .ךעלטעטש ןוא טעטש 79 ןיא ןדיי

 { טַאּפ טגערפ ןַאד ןוא

 ַא ןעמענ טינ עקַאט טעװ יצ -- .געווסיוא רעד זיא סָאוװ,
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 ןטָארעגסיױא ןלױּפ ןיא בושי רעשידיי רעד עקַאט טעװ יצ ,ףוס
 ,ורמוא טימ זדנוא ןופ רענייא רעדעי טגערפ -- ? ןרעוו

 יד זדנוא טגָאז ױזַא ,תורצ יד וצ ףוס ַא ןעמוק זומ סע ,ןיינ
 "עגפיוא זומ לדניווש רעקיטולב רעשיטימעסיטנַא רעד ,עטכישעג
 חמ ןוא ףרַאד ןלױּפ ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעק ףמַאק .ןרעוו טקעד
 ,..גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ רָאנ טינ ,ךַאז ַא ןרעוו טעוו ןוא

 רעכעלרעדירב רעד ןיא -- ?געװסױא רעד זיא אוו ..,
 ,רעטעברַא עשיליױּפ ןוא עשידיי יד ןשיווצ טפַאשניימעג-ספמַאק
 -עסיטנַא םעד ןדיינשרעטנוא ,ןסַאמ עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןשיווצ
 -סקלָאפ עתמא ןַא דנַאל ןיא ןלעטשנייא ךרוד ,לצרָאװ ןיא םזיטימ

 ןוא טעברַא ,דרע ןלױּפ ןיא ןייז ךָאד ןעק סע לייוו ,עיטַארקָאמעד

 ...רעגריב עלַא רַאפ טייהיירפ
 ןייז ןיא סַאלק-רעטעברַא רעשיליוּפ רעד זַא ,ןגיל ַא זיא סע ..,

 .שיטימעסיטנַא ןענייז םוטרעיוּפ ןשיליוּפ ןופ טייחרעמ יד זַא ,עסַאמ
 טסקַאװ ןסַאמ עשיליוּפ יד ןיא זַא ,סנכייצ ערָאלק רעייז ָאד ןענייז סע
 "וצ ייז טניימ םזיטימעסיטנַא רעד סָאד ,ןייזטסואווַאב רעד רעמ ץלַא
 רעד גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב טסקַאװ סע ןוא ,ןדיי טימ ךיילג
 ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעק רעיומ-ץוש עקיצנייא יד זַא ,ןייזטסואווַאב
 ,קלָאפ ןקידגטעברַא ןופ רעגַאל רעד

 -ָארגָאּפ ןופ ,עצעה רערעטצניפ ןופ ןליוּפ ןייא ָאד זיא סע ..,
 -שטנעה ענרעזייא ,סנזייא ,רענעגנערד ,סנקעטש טימ ןלױּפ ַא ,ןעמ
 -ָאיצַאנרעטניא ןופ ןלױּפ ַא ,ןלױּפ טייווצ ַא ָאד רעבָא זיא סע .סעק

 -מָארגָאּפ יד ןגעק ןטסיופ ענעביוהעגפיוא ןופ ,גנורעדירברַאפ רעלַאנ
 ,טייהכיילג ןוא טייהיירפ ןופ ןענָאפ עטיור טימ ןליוּפ ַא ,סעקישטש

 םעד ןגעוו ןוא ,ןרעו קרַאטש רָאנ ףרַאד ןליױּפ עטייווצ סָאד
 ."ןסורג עטוג סנטצעל ןעמוק

 -ייב ןופ טײטשַאב רושָארב רעד ןופ לייט רעקידרעטייוו רעצנַאג רעד

 ןגעק סנָאינוי-דיירט ןופ ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ ןופ ןטירטסױרַא ןופ ןליּפש

 טעטירַאדילָאס ןופ ןטקַא ,ללכב םזישַאפ ןשיליוּפ ןגעק ןוא םזיטימעסיטנַא

 ןבָאה ,עשידיי טימ ןעמַאזוצ ,רעטעברַא עשילױּפ ןעוו ןליּפשייב ,ןדיי יד טימ

 "סַאמ עסיורג יד טרעדלישעג ןרעו סע .סעקישטשמָארנָאּפ יד ןבירטרַאפ

 עקיטומ טריטיצ ןרעו סע ,םישזער ןגעק םירעוּפ יד ןופ סעיצַארטסנַאמעד

 ,םזיטימעסיטנַא ןגעק ןלַאוטקעלעטניא ןוא רעביירש עשיליוּפ ןופ ןטירטסיױרַא

 ןעמָארגָאּפ עשידיי-יטנַא יד ןגעק

 :דליב סָאד ױזַא טרימוס טַאּפ
 -יטנַא יד ןעוועשוב לייוורעד ,לגנַארעג רעשירָאטסיה ַא זיא סע;

 ,רעלק רעצנַאג רעד ,ןישַאמ-טכַאמ יד זיא טייז רעייז ףיוא .ןטימעס
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 תוחילש עשירָאטסיה יד

 סע .,תוחוכ עיינ רעבָא ןסקַאװ סע !שינרעטצניפ יד ,רעטסיולק רעד
 עשידיי יד רַאפ .ןטנָאזירָאה עיינ ,ןוויטקעּפסרעּפ עיינ ךיז ןענעכייצ
 ,גנונעפָאה ןופ ןלַארטש ךיז ןזיײװַאב ןסַאמ

 -רעטעברַא רעשידיי רעד ,קלָאפ ןשידיי ןופ דרַאגנַאװַא רעד

 ןיא :ןרעלקרעד ןסַאמ עשידיי יד .טומ םעד טינ טרילרַאפ סַאלק

 ּפָא רימ ןביג דנַאל םעד ,ןרָאװעג ןרָאבעג רימ ןענייז דנַאל םעד

 -ַאב זדנוא לָאז ןעמ ןזָאלרעד טינ ןלעוו רימ ןוא עצַארּפ רעזדנוא

 ,ןשטנעמ עזָאלטכער ןיא ןעלדנַאװרַאפ זדנוא ,עקירעביא רַאפ ןטכַארט

 !הטיחש רעד וצ ףָאש יוװ ןריפ זדנוא
 -רעטעברַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןסורג עקידנרעטנומ ןעמוק סע

 ןוא טנעה וצ טנעה ךיז ןעיצ סע ןוא ףרָאד ןשיליוּפ ןופ ןוא סַאג

 טעדנעוועג ןענייז ןסַאמ עשידיי יד ןופ ןגיוא יד .רעצרעה וצ רעצרעה

 "רַא יד וצ ייס ןוא ,ןביולג ןוא טומ םענעגייא םוצ ,ןיילַא ךיז וצ ייס

 ןוא טומ ןָא ךיז טסיג רעצרעה יד ןיא ,דנַאל ןופ ןסַאמ עקידנטעב

 ןעמוק ןלעװ סע ,טפַארק עיינ טסילפ טנעה יד ןיא ,ןגיז וצ ןליוו

 .י.רעיודסיוא ןופ חוכ ןבָאה ףרַאד ןעמ ,ןטייצ ערעסעב

 ןגָאױצ רָאנ םיא ףרַאד ןעמ ,ןעמוק טעװ טּפשמ ןופ גָאט רעד

 ערעווש יד ןטלַאהוצסיוא ףיוא ףליה ,ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד ףליה

 ןופ קלָאפ ןקידנטעברַא ןצנַאג םעד ףליה ,רעיודסיוא ףיוא ,טייצ

 -- אנוש ןקיצנייא ןוא םענײמעגלַא ןייז ןגעק ףמַאק ןייז ןיא ןליוּפ

 עבַאגפיױא עטסקילייה יד -- עטסקיטכיװ יד זיא סָאד ,םזישַאפ םעד

 ,?טנעמָאמ ןקיטציא ןיא

 טכַארבעגסױרַא ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןביולג רעד טָא

 טפרַאדעג םורַא רָאי ַא ןיא טָאה ,טַאּפ בקעי ןופ רעטרעוו עקימַאלפ יד ןיא

 "עג רעשידיי רעד ןיא עבָארּפ-רעייפ רעטסקיטולב רעד וצ ןרעוו טלעטשעג

 .עטכיש

 טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ךיז טָאה ןדָאב רענַאקירעמַא ןפיוא

 עשיצַאניָארּפ ןוא עשיטימעסיטנַא עקרַאטש ןַאד יד טימ ףמַאק ןיא טרישזַאגנַא

 ענעדיישרַאפ יד ,ןילגאק חלג ןופ עצעה יד ,"דנוב רעשטייד; רעד) תוחוכ

 .(סעיצַאזינַאגרָא עשיטסישַאפ

 -עגלַא םעד טימ ןדנוברַאפ רע טָאה םזיטימעסיטנַא ןטימ ףמַאק םעד

 טימ גנודניברַאפ ןיא ,עיצַאנימירקסיד ןופ םרָאפ רעדעי ןגעק ףמַאק םעניימ

 "רשוי רעמ ַא רַאפ ףמַאק ןיא דנַאל ןיא ןטנעמעלע עטלװעַאב ערעדנַא עלַא
 .עקירעמַא רעקיד

 עשידיײ-יטנַא יד ןגעק ףמַאק ןופ עיצּפעצנָאק ַאזַא ןופ ןעמַאר יד ןיא

 "ידיי רעד טָאה בושי ןשידיי ןופ גנוקיטכערַאבכיײלג רעלופ רַאפ ןוא םיאנוש
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 :עיציזָאּפ עקיטכיוו ַא ןעמונרַאפ בייהנָא ןופ ךיילג טעטימָאק-רעטעברַא רעש

 םעד ןוא) טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןשיווצ "קירב; ַא ןרָאװעג זיא רע

 ,טפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא רעטריזינַאגרָא רעד טימ (ללכב בושי ןשיײדיי

 ןעוועג טינ לָאמ ןייק זיא סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא רענַאקירעמַא יד רַאפ

 רעד ןיא -- טפַאשרעטעברַא רעשידיי רעד ןופ *סערדַא; רעד :קפס ןייק

 נַאגרָא רעד עגונב ןעשעג זיא עבלעז סָאד ,טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי

 -לַא רעד ןעוװועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעד :עדניימעג רעשידיי רעטריז

 ,רָאטקעס-רעטעברַא ןשידיי ןצנַאג ןופ טנַאטנעזערּפער רעטנעקרענָא-ןיימעג

 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד 6

 -ערג ןוא רעסערג ץלַא ןרָאװעג זיא דנַאלשטייד-רעלטיה דצמ רַאפעג יד

 ןסולשַאב טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא ןעניפעג רימ .רעס

 ןשיטעל םעד רַאפ ,ןטסילַאיצָאס עשיכיירטסע ןוא עשטייד יד רַאפ ףליה ןגעוו

 "נעמ עשיסור יד ,עינעמור ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד רַאפ ,טעטימָאק-ףליה

 ,קילבופער רעשיכעשט רעטקירדרעטנוא רעד ןופ םיטילּפ עיינ יד ,סעקיוועש

 -עפסע רַאפ סעידיסבוס טנכייצרַאפ ןטרָאד ןרעוו ןעמענ עטלעטשרַאפ רעטנוא

 ,תוינק-ץושטסבלעז רַאפ עציטש טניימעג ,*עיצקַא רעשיליוּפ רעלעיצ

 עסיױרג ַא ךרודַא ןריפ (רעטעברַא רעדיילק-ןעיורפ) רעכַאמסערד יד

 ןכרוד טייג ןטסנידרַאפ יד ןופ לייט ַא ןוא --- תבש ןטעברַא יז .עיצקַא-ףליה

 ."עגנילטכילפ רַאפע טעטימָאק-רעטעברַא

 טרעוו טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףליה ןוא וויטַאיציניא רעד קנַאדַא

 "רַאק ןַא (ל .פ .ַא) עיצַארעדעּפ-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ייב ןפַאשעג

 "רֶא עקידנעטש ַא ןייא ךיז טלעטש סע ."טכערנשטנעמ רַאפ עגיל-רעטעב

 -נָאק רעכעלנעזרעּפ רעכעלדניירפ רעטנעָאנ ַא ןוא טעברַאטימ עלענָאיצַאזינַאג

 ןוא ןטקַאטנָאק יד טָא ןלעוו דלַאב ,ל .פ .ַא רעד ןופ רעריפנָא יד טימ טקַאט

 עקידנגנירד רעמ רַאפ ןרעו טצונעגסיוא גנודניברַאפ עלענָאיצַאזינַאגרָא יד

 ,סעבַאגפיוא

 "עגלַא יד וצ גנַאגוצ ןיא דיישרעטנוא רעד ןָא ןַאד ןיוש ךיז טנכייצ סע

 ךיז טעװ לָאמ סָאד) ןטסינויצ יד .ןעגנוגנערטשנָא עשידיי עלַאנָאיצַאנ"ןיימ

 יַאבַאר רעציזרָאפ ןטימ ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןגעוו ןעלדנַאה סע

 "פא ןופ ,רעדנוזַאב ןעלדנַאה ןופ ּפָא טינ ךיז ןלעטש (שארב זייוו ןעפיטס
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 המחלמ רעז ןופ ךורבסיוא רעד

 יװ ,ןטפַאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער עשידיי ענײמעגלַא יד ןופ ךיז ןלייט

 / ,"ליסנוַאק שיאושזד לַארענעשזד, םעד

 "רעד טנשקערַאפ טעברַא ןגעקַאד טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 ,טקינייארַאפ ןטעברַא ןוא ןטערטסױרַא ןלָאז ןדיי רענַאקירעמַא יד זַא ,רַאפ

 שיאושזד לַארענעשזד, ןיא טביילברַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 | .ןדניוושרַאפ לָאז סיר רעד ידכ ,ץלַא טוט ןוא ?ליסנוַאק

 "עעשעג עקידמיואמ יד ךרוד טנטָאשרַאפ לענש טרעוו ץלַא סָאד רעבָא

 טיג טסוגיױא ןטס20 םעד .טייקלענש-ץילב טימ ךיז ןעלקיװטנַא סָאװ ןשינ

 יד ןיא טלייטרוארַאפ סָאװ גנורעלקרעד ַא סױרַא טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 .ךַאמּפָא רעלטיה-ןילַאטס םענעסָאלשעג סָאװ רָאנ םעד רעטרעװ עטספרַאש

 "עקנַאט עשטייד עקיטכעמ יד ןיוש ךיז ןעיצ רעטעּפש העש 48 ןיא ןוא

 יד ךרוד טרידרַאבמָאב טרעוו עשרַאװ .ןגעוו עשיליוּפ יד רעביא סעיזיוויד

 .ןענַאלּפָארע עשטייד

 ,סיוא טכערב המחלמ-טלעוו יד

 -רַאװ ןיא החּפשמ ןייז וצ םַארגעלעט ַא ןקישּפָא ךָאנ טזייװַאב טַאּפ בקעי

 טינ ןיוש טזייווַאב קירוצ ףױא רעפטנע רעד .ךָאנ טכיירגרעד יז ןוא עש

 ןעמוקנָא

 ןוא ןלַארענעג עשילױּפ יד .ןלױּפ רעביא לענש ןרישרַאמ ןשטייד יד

 ןפיול ,ןדיי עזָאלצוש יד יבגל קרַאטש ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעקינװָאקלוּפ

 .ןהעש עטלייצעג ןיא ךיז ןלַאפעצ סעיזיוויד ערעייז ,הלהב ןיא

 -רַאפ וצ עשרַאװ ןופ רענעמ יד וצ ףור ַא טמוק רעבמעטפעס ןט6 םעד

 ןרעו טרימרָאפ טעװ סע ואוו ,גוב ךייט םוצ חרזמ ןייק ןייג ,טָאטש יד ןזָאל

 סע .עכָאטַאמוס ַא ,שינעשימעצ ַא זיא "דנובק ןיא .עינילידנַאטשרעדיװ ַא

 ,גנוריפנָא-טּפױה יד ןריאוקַאװע וצ ױזַא יווװ תונכה עקילייא טכַאמעג ןרעוו

 טלעטשעגסיוא ןענייז רעוט עוויטקַא עקירעביא יד ,ק ,צ ןופ רעדילגטימ יד

 ףיױא -- טניימ סָאד סָאװ ,עיגרענע ןוא וויטַאיציניא רענעגייא רעייז ףיוא

 "עיצַאקינומָאק ערעדנַא ןוא ןסובָאטיױא ,ןענַאב ןייק לייוו ,סיפ ענעגייא ערעייז

 ,ָאטשיג ןענייז גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד רַאפ ןעלטימ

 ןופ רעביירש רעד -- ןוז סטַאּפ בקעי ךיוא זיא רעייגסופ יד טָא ןשיווצ

 יד ןוא טַאּפ הקבר טָאה הליחתכל .הכרב יורפ ןייז ןוא --- תורוש יד טָא

 -רַאפ ןעוועג ןיוש ןענייז קעזקור יד .ןייגטימ טפרַאדעג (עמע) ימענ רעטכָאט

 טינ טעװ יז זַא ,טרעלקרעד עמַאמ יד טָאה עגר רעטצעל רעד ןיא .טקַאּפ
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 ריא ןופ ןפױלטנַא סָאד ןרעמַאזגנַאלרַאפ יז טעוװ ןייגטימ ריא טימ לייוו ,ןייג

 ,טָארדַאב רעמ זיא סָאװ ןוז

 ,ךיז טשוק'מ ,ךיז טזדלַאה'מ ,ןטסעטָארּפ .ענעצס עשיטַאמַארד עצרוק ַא

 ךָאנ ןעק ןעמ ,קיטכיוו ןייז וצ סיוא טעז עגר עדעי .סיורג זיא קינַאּפ יד

 ,בוטש ןופ ןוז םעד סױרַא עמַאמ יד טּפוטש ןייוועג טימ .ןקיטעּפשרַאפ

 קעװַא ייז טריפ סָאװ ןַאב ַא ןּפַאכ וצ ךָאנ טזיײװַאב קלָאפרָאּפ עגנוי סָאד

 ןישעזדעמ ייברַאפ ,קצָאװטָא רעטניה זיב ,עשרַאװ ןופ רעטעמָאליק קיסיירד ַא

 טימ ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סָאװ ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ רעטמירַאב רעד טימ

 -רַאפ לָאמ ליפ ױזַא ןבָאה טַאּפ החּפשמ יד ואוו ,טַאּפ בקעי ןופ ףליה רעד

 ,חרזמ ףיוא סופוצ םירבח עּפורג ַא טימ ךיז ייז ןזָאל ןטרָאד ןופ ,טגנערב

 לאונמע .םירבח יד ךיז ןרילרַאפ ףַאלעג ןיא .ןילבול ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 רעטסגרע רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןיײלַא ןילבול ןייק ןָא ןעמוק הכרב ןוא

 ,גנורידרַאבמָאב-טפול

 ןגָאלשרעד ייז !ןפיױל רעטייו ףרַאד ןעמ ?עיניל-גנוקידיײטרַאפ ואוו

 רעטעמָאליק רָאּפ ַא --- טָאטש-חרזמ רעטסטייוו עמַאס רעד וצ ךעלדנע ךיז

 ,ענווָאר ןייק -- ץענערג רעד ןופ

 ַא יו ןוא ָאידַאר םעד ןָא ןלעטש ייז ,רעבמעטּפעס רעט17 רעד זיא'ס

 וצ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה ןילַאטס ןוא רעלטיה זַא ,העידי יד ייז טפערט רענוד

 ןלױּפ טימ ןלייט

 ! טגיזעג טָאה רעלטיה !דנַאטשרעדיװ םוצ ףוס ַא

 ".רעטילימ עשיטעווָאס עטשרע יד ךיז ןזייװַאב םורַא העש רָאּפ ַא ןיא

 יד ןופ רעטָאפע םעד ןופ ןטערטרָאּפ יד ךיז טימ ןגָארט ייז .ןעגנוליײטּפָא

 רעשיניַארקוא רעד ןופ רַאטערקעס ןקידטלָאמעד ןופ ןוא ןילַאטס "רעקלעפ

 ,וועשטשורכ ַאטיקינ ,ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק

 ןייק רעביא רונש ןוא ןוז סטַאּפ ךיז ןגָארט םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 -עפ יד טימ טכירעגמוא ,קילעפוצ ךיז ייז ןענעגעגַאב ןַאב ןיא ,קָאטסילַאיב

 רעד וצ ןיײרַא ןעמ טלַאפ ןעמַאזוצ ,ןיוועל ןימינב ןוא ןַאמרעה לאונמע סרעט

 ,8 ַאװָאיעלַא ףיוא םיײה:-טַאּפ רעטלַא רעד ןיא היבצ עמומ

 ךָאנ ,ףוצרּפ ןתמא ריא ןזיװַאב ןיוש טָאה טכַאמ עשיטסינומָאק עיינ יד

 ,ךילרע קירנעה רעריפ ןשידנוב םעד קסירב ןיא טריטסערַא ןעמ טָאה רעירפ

 "יטעווָאס יד ןיא ןיוש ןציז קָאטסילַאיב ןיא ,רעטלַא רָאטקיװ -- לעװָאק ןיא

 .דנוב ןופ רעריפ עלַא תוסיפת עש

 ַא קָאטסילַאיב ןיא טרעה'מ רָאנ יו זַא ,טינ רעדנואוו ןייק עקַאט זיא
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 ייווצ יד ןסילשַאב -- ענליוו טָאטש יד קנַאשעג ַא עטיל ןבעג ןעייג ןסור יד

 ַא -- גנונעגעזעג עקיצרַאה ַא .ןגָארטוצרעבירַא ןיהַא ךיז ןשטנעמ עגנוי

 ןיא ןיוש ייז ןענייז גָאטרַאפ סנגרָאמ וצ ףיוא ןוא ןַאב רעד טימ עזייר-טכַאנ

 .ענליוו

 טריטסערַא ןטסינומָאק יד ןבָאה ,קָאטסילַאיב ןיא יו טקנוּפ ,ענליוו ןיא

 ,לַאטנעזָאד ַאנַא ןידלעה רעטמירַאב רעד טימ שארב ,רעריפ עשידנוב עלַא

 יַאמָארק ןגעו לטיּפַאק ןיא ןבירשַאב רַאברעדנואוו ױזַא טָאה טַאּפ עכלעוו

 .ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא, ךוב ןייז ןיא ריביס ןיא *דנַאטשפיױא רעקווָאנ

 .טָאטש יד ןזָאלרַאפ ךעלדנע ןלָאז ןטעװָאס יד זַא ,םיוק ךיז טרַאװרעד ןעמ

 וצ ןוז רעד טיג טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב .ןײרַא ןעמוק רעניווטיל יד

 ,טייקרעכיז ןיא ןוא טנוזעג זיא רע זַא ,קרָאיײוינ ןיא רעטָאפ םעד ןסיוו

 ימענ רעטכָאט יד ןוא טַאּפ הקבר ,החּפשמ רעד ןופ טפלעה עטייווצ יד

 עבמָאב עשטייד ַא .ןטייצ ערעווש עשרַאװ ןיא ךרודַא לייוורעד טבעל ,(עמע)

 -ַאפ יד ןכלעוו ןיא ,87 ָאנשעל ףיוא ,זיוה םעד ןופ טפלעה ַא ּפָארַא טסייר

 טכערבעצ ןרעדנַא ןפיוא טרָא ןייא ןופ קידנפיול .טניואוועג טָאה עילימ

 ןייא יז ןעמענ ןוא טָאטש יד ןרידרַאבמָאב ןשטייד יד ,טנַאה ַא טַאּפ הקבר

 ,קָאטסילַאיב ןיא ןקידעבעל ַא ןוז םעד ןעזעג טָאה ןעמ זַא ,העידי ַא ןָא טמוק'ס

 טסיוורעד ןעמ רָאנ יװ .ןיהַא עמע רעטכָאט רעד טימ טַאּפ הקבר ךיז טזָאל

 "עג סע ואוו ,ענליוו ןופ ןרעירוק רדסכ ןעייג סע) ענליוו ןיא םעד ןגעוו ךיז

 -ילַאיב ןייק קירוצ קעװַא הכרב טרָאּפ ,(דנוב ןופ .ק .צ רעד ןיוש ךיז טניפ

 לייוו ,ןלייא ךיז ףרַאד ןעמ .ענליוו ןייק ךיז טימ ךיילג ייז טמענ ןוא קָאטס

 ךיז טסיוורעד טַאּפ .ץענערג יד ןסילשּפָא ןטעװָאס יד ןלעװ גָאט עדַאיל ַא

 "רַאפ ןקידרעטעּפש םעד ,גרעבדלָאג רסיא ןופ ענוװָאק ןופ עמַארגעלעט ַא ןופ

 ַא ףיוא ןוא טעװעטַארעגּפָא זיא החּפשמ ןייז זַא ,גַאלרַאפ-ָאקיצ ןופ רעטלַאװ

 .ענליוו ןיא ץַאלּפ ןרעכיז

 -עדנע עקידנרידיצעד ןוא עקיטכיוו ַא טכַארבעג ןבָאה ןכָאװ עבלעז יד

 רַאפ גנַאגסנבעל ןייז ןרינימָאד טעװ סָאװ עיציזָאּפ רענעגייא ןייז ןיא גנור

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ןקידרעטייוו ןצנַאג םעד

 ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע יד ףיונוצ ךיז טמוק 1929 רעבמעווָאנ ןט8 םעד

 יַאל יד זַא ,ןיוש ןעמ סייוו תועידי ענעמוקעגנָא יד ןופ .טעטימָאק-רעטעברַא

 .ןייז טינ דייר ןייק רעמ ןעק סע .טרעדנעעג לַאקידַאר ךיז טָאה ןליוּפ ןיא עג

 "רעטעברַא ןופ ןוא עיצַאגעלעד-דנוב רעד ןופ -- סניײּפמַאק-טלעג ייווצ ןגעוו

 :רעבירעד טרידנעמָאקער טעטימָאק-סיפָא רעד ,טעטימָאק
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןשידייי ןטימ ןסַאמ עשידיי יד רַאפ טעטימָאק-ףליה םעד ןסיגנעמַאזוצ;

 -ָאק-ףליה רעד (1 : ןעגנוגנידַאב עקידנגלָאפ יד רעטנוא !טעטימָאק-רעטעברַא

 ; ןלױּפ ןיא ןסַאמ עשידיי יד רַאפ סניײּפמַאק ןייק ןריפנָא טינ רעמ טעוװ טעטימ

 רַאפ טעברַא-ףליה יד ךיז ףיוא טמענ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד (2

 עיצַארגימע-רעטעברַא רעד רַאפ ןוא ןליױּפ ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד

 ףניפ סָאװ ,םעד טימ טריפעגכרוד טרעוװ גנוסיגנעמַאװצ יד (3 ;ןלױּפ ןופ

 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא ןירַא ןעייג טעטימָאק-ףליה ןופ רעייטשרָאפ

 ,"טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 -יטוקעזקע רעד ןופ סולשַאב רעקימיטשנייא רעד ןעוועג ךיוא זיא סָאד

 .קרָאײיװינ ןיא "בולק ןשידנוב; ןופ עוו

 רעד ףיױא טקיטעטשַאב רעבמעווָאנ ןטפ םעד טרעוװ סוגפיונוצ רעד טָא

 "געס ןטעהנַאמ, ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ץנערעפנָאק רעקיזיר

 -מַאק"יסנעשזדריומע ןַא טרימַאלקָארּפ טרעוװ סע ואוו ,קרָאי-וינ ןיא "רעט

 ,רַאלָאד ןָאילימ ןבלַאה ַא רַאפ ןייּפ

 ןלױּפ ןיא ?ןסַאמ עשידיי יד רַאפ טעטימָאק-ףליה; ןופ רעײטשרָאפ ףניפ יד

 ,ןענייז טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ןיא

 "-נָאק רעקיזָאד רעד ןופ טכירַאב ןטכעלטנפערַאפ םעד ןיא סע ןעעז רימ יו

 רעד ןופ רעדילגטימ יירד יד ןוא ןיוועל ןימינב ,ןײטשּפע רַאזַאל : ץנערעפ

 ,יקסנישטַאבַאט .ב ןוא טַאּפ .י ,יקסדורגָאװָאנ .ע -- עיצַאגעלעד

 וצ ןדַאלעגנייא טרעװ טַאּפ בקעי זַא ןסָאלשַאב ךיילג ךיוא טרעוו סע

 טימ ןריפנָא טעװו ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעטמַאַאב ַא ןרעוו

 (טעטימָאק-סיפָא ןופ) גנוציז רעטייווצ רעד ףיוא .קרָאי-וינ ןיא ןייּפמַאק םעד

 ,עיצַאגעלעד רעד ןופ דילגטימ ןטייוצ םעד ןדַאלוצנייא ןסָאלשַאב טרעוו

 ,דנַאל ןרעביא ןייּפמַאק םעד טימ ןריפנָא לָאז רע זַא ,יקסנישטַאבַאט ןימינב

 -סיד עסייה ןעמוקעגרָאפ טייצ רעד ךרוד ןענייז *עיצַאגעלעד; רעד ןיא

 "ָאװָאנ ,ךיז ןסיגפיונוצ רַאפ ןעוועג ןענייז יקסנישטַאבַאט ןוא טַאּפ .סעיסוק

 םעד ןטלַאהעגנָא רעטייוו טָאה רע .ןעוועג םיכסמ טינ ייז טימ טָאה יקסדורג

 ןענייז ןרָאי ןוא םישדח עקידרעטייוו יד ןיא .טעטימָאק-ספליה ןופ ָארויב

 ןשידיי ןשיוװצ ןשינעטלעהרַאפ יד ןגעוו םיחוכיוו ליפ רעייז ןעמוקעגרָאפ

 "ייז'ס ןעוו ,רעטעּפש זיא סָאװ) *עיצַאגעלעד, רעד ןוא טעטימָאק-רעטעברַא

 טלדנַאװרַאפ ,ענווָאק ןוא ענליוו ןופ "דנובק ןופ רעריפ יד ןעמוקעגנָא ןענ

 ןופ טָאה טַאּפ .("דנובא ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד ןיא ןרָאװעג

 ןעוועג רע זיא טייז ןייא ןופ .שפנ תמגע עקידלַאװג טַאהעג רעהפיוא ןָא םעד

3011 



 המחלמ רעד ןופ ךורבסיוא רעד

 ןוא ןקידנדייל םוצ לעיצעּפס ןוא "דנוב; םוצ ןדנובעגוצ ןבעל ןוא בייל טימ

 ךיילג רע טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ .,ןלוּפיצַאנ ןיא "דנוב, ןשירעפמעק

 טימ טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןעניד ןעמונעג עגר רעטשרע רעד ןופ

 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירטעג רעטולָאסבַא

 ןייז בילוצ רקיע רעד רָאנ ,טײקלַאיָאל בילוצ רָאנ טינ ןעוועג זיא סָאד

 עקידנפמעק ןוא עקידנדייל יד ןפלעה ןטסעבמַא ןעק ןעמ זַא ,גנוגייצרעביא

 ןלײטּפָא ךרוד טינ גנוגעװַאב עשידנוב עשידרערעטנוא יד ןוא ללכב ןדיי

 תוחוכ עשידנוב יד ןקינייארַאפ ךרוד רָאנ ,ןסיורד ןופ קיטירק ךרוד טינ ,ךיז

 -עטניא ןַא ןרעוו ,עקירעמַא ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןופ תוחוכ יד טימ

 ;גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ לייט רעלַארג

 ןפַאשַאב סנטייצַאב טָאה יז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רקיע רעד ןוא

 עקילייה ַא ,עשירָאטסיה ַא ,עסיורג ַא ןליּפש ןפרַאד טציא טעװ סָאװ ןוא

 | .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד --- לָאר-סגנוטער

 -עגפיונוצ ױזַא ןענייז ןבעל סטַאּפ בקעי ןופ רָאי 25 עקידרעטייוו יד

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ ןטייקיטעט עלַא טימ ,גנולקיװטנַא רעד טימ ןטכָאלפ

 יד ןביירש טניימ ןטַאּפ בקעי ןופ עטכישעג-סנבעל יד ןביירש זַא ,טעטימָאק

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עטכישעג עלופ

 .ךוב םעד טָא ןופ ןעמַאר יד ןיא ןָאט וצ סע ךעלגעמ טינ זיא ךעלריטַאנ

 ןייז ךָאנ ןענעק טעװ ןײלַא רע זַא ,גנונעפָאה סטַאּפ בקעי ןעוועג זיא סע

 -ימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעסילַארענעג סלַא טמַא ןייז ןופ ךיז ןעיצקירוצ

 -רָאי לטרעפ םעד רַאפ עיצַאזינַאגרָא ןייז ןופ עטכישעג יד ןביײרשנָא ,טעט

 עריא עלַא ,טירש עריא עלַא טימ טריפעגנָא טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טרעדנוה

 וצ זיא סע .ןָאט וצ חוכב ןעוועג טינ רעמ רעדייל רע זיא סָאד .,ןעלגנַארעג

 זַא ןוא ןרעוו ןבירשעג ָאי ףוס לכ ףוס טעװ עטכישעג עקיזָאד יד זַא ,ןפָאה

 .ןרעו טרעדלישעג קירעהעג יװ ןטרָאד טעוװ לָאר סטַאּפ בקעי

 םעד ןופ ןענעק רימ ןלעװ ךוב םעד טָא ןופ לייט ןקידרעטייוו םעד ןיא

 רעזדנוא טינ זיא סע .לייט םעניילק ַא זיולב ןעמענסױרַא ןטקַאפ עקיטכיוו םי

 ןיא טקילײטַאב ךיז שיטקַאפ טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאפ סטַאּפ רָאנ ,דלוש

 זיא טעברַא רעטגייווצרַאפ רעד ןופ טקעּפסַא ןייא ןייק טעמכ זַא ,טירש עלַא

 -גײרַא ןגעלעג ןענייז םוטעמוא זַא ,לײטנָא ןוויטקַא ןייז ןופ יירפ ןעוועג טינ

 ,המשנ רעטקיטייוועצ רעקידנרעטַאלפ ןייז ןופ רעקיטש ןטָאנקעג
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 טעברַא-ףליה רעד ןופ בייהנָא רעד .7

 סָאװ ,םעד ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ןייק טלעפעג טינ לָאמ ןייק ןבָאה סע

 יאדווַא .עיצַאּפוקָא-דרָאמ רעשיצַאנ רעד רעטנוא ןדיי יד טימ רָאפ טמוק סע

 ןעגנַאלק ףיוא רעמ טיובעג ,ןטכירַאב-םרַאלַא ןייז טנעקעג ייז ןשיווצ ןבָאה

 -עטשַאב לייטנטסרעמ רעטעּפש ךיז ייז ךיוא ןבָאה רעדייל ,ןטקַאפ ףיוא יו

 רעד ןיא .תואמזוג יו ןעזעגסיוא ןטכירַאב ליפ ןבָאה ןטייוו רעד ןופ ,טקיט

 :לפייוצ םעד טרענעג ןייזטסואווַאב רעקידתונדחּפ רעד רָאנ טָאה ןתמא

 !ןבירטעגרעביא ןייז זומ'ס !ךעלגעמ טינ זיא'ס ! ןייז טינ ןעקיס

 גָאט ןטשרע ןופ שממ ןטייז עלַא ןופ ןעמוקנָא ןביױהעגנָא ןבָאה תועידי

 ןיק טקישעג ןבָאה ןליוּפ ןופ רעוט עכעלטרָאװטנַארַאפ .המחלמ רעד ןופ

 -יצ ןוא ןטקַאפ טימ ,ןטכירַאב עיונעג (טניָאשזד םוצ לעיצעּפס) דנַאלסױא

 "יגער יד ךיוא .יורטוצ ןלופ םעד ןבָאה טנעקעג טָאה ןעמ עכלעוו וצ ,ןרעפ

 -שטייד ןיא רעייטשרָאפ עריא טַאהעג טָאה עקירעמַא : טסואוועג ןבָאה ןעגנור

 -נָאק ןקידנצנעלג ַא טַאהעג טָאה גנוריגער-תולג עשיליוּפ יד ,1941 זיב דנַאל

 ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה ןטסעבמַא .גירק ןופ טייצ עצנַאג יד דנַאל ןטימ טקַאט

 -- רעטעדניברַאפ ןוא ןכש סרעלטיה תוטיחשןדיי יד ןגעוו טסואוועג

 ,דנַאברַאפנטַאר רעד

 רעטרעדנוה יד ןופ רעליימ יד ןופ ןעמוק ןגעלפ ןטכירַאב עטקעריד יד

 יד ןופ ןפָאלעג םישדח עטשרע יד ןיא ןענייז סָאװ ,םיטילּפ-ןדיי רעטנזיוט

 -נרעוו לָאמ טפָא --- טייז רעשיטעווָאס רעד וצ סעירָאטירעט עטריּפוקָאיצַאנ

 "לעז עשיסור יד דצמ ייס ,ןעגנולײטּפָא עשטייד יד דצמ ייס ןסָאשַאב קיד

 ןטכירַאב עקידנעלסיירטפיוא ןקורד ןעמונעג טָאה *?סטרעוורָאפ; רעד ,רענ

 רענפעש .ב ,ךעשזָא ,מ) עטיל ןייק ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה סָאװ ,רעביירש ןופ

 .(ַא"א

 ןופ ווירב רעקילדנעצ ןגירק ןעמונעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 יז ןעמעוו .,ןטַאּפ וצ טריסערדַא לייטנטסערג -- רעביירש ,רעוט-רעטעברַא

 רעקידנריר רעצרוק ַא ליּפשיײב םוצ זיא טָא ,טנעקעג ךעלנעזרעּפ ןבָאה עלַא

 רעוט רעוויטקַא ןַא ןעוועג רעטעּפש זיא סָאװ ,ןַאמלעדנַאמ השמ ןופ לווירב

 ; סערגנָאק-רוטלוק ןופ

 ךָאנ ךיא ליוװ ,ָאד ןיב ךיא ביוא .ץנעטסיזקע ןיימ ןופ ךייא דלעמ ךיא;

 ,"אנוש ןגעק ףמַאק ןיא ןפלעהטימ ןוא ןייז רעטייוו
 ןופ ןטכירַאב עטשרע יד ןעמוקנָא ןביוהעגנָא עשרַאװ ןופ ןבָאה דלַאב
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 טעבוַא-ףליה רעד ןוֿפ בייהנָא רעד

 -ףליה עטשרע יד ןופ רענייא .גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעשידנוב רעד

 רַאורבעפ ןט1 םעד טכעלטנפערַאפ) טלעו רעשיטסילַאיצָאס רעד וצ ןפור

 | + טרעלקרעד (0
 ,טלעוו רעד ןופ טרעדנוזענּפָא ןענייז רימ זַא ,ןטַאנָאמ ריפ ןיושש

 ןדעי ןרעו רימ ןוא ןדנעטשמוא עכעלרעדיוש יד רעטנוא ןבעל רימ
 ,טלעק ןוא רעגנוה ןדייל רימ ,טגלָאפרַאפ ןוא ןגָאלשעג לַאטורב גָאט

 ןלַאעדיא עשיטסילַאיצַאס ערעזדנוא ןרָאלרַאפ טינ ןבָאה רימ רעבָא

 ןגעק טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןטסילַאיצָאס יד וצ ןרילעּפַא רימ

 ןלױּפ ןטריּפוקֶא ןיא סיצַאנ יד ןופ םזירַאברַאב ןכעלרעדיוש םעד
 -עצ ןוא רעפמעק עטסעב ערעזדנוא ןטָארסױא ליוו אנוש רעד

 טימ זַא ,רעכיז ןענייז רימ .זדנוא רַאפ קיליײה זיא סָאװ ץלַא ןרעטש
 םעד ןכיירגרעד ןלעוו רימ זיב ןבעל ןביילב רימ ןלעוו עציטש רעייא

 .ןוחצנ ןקיטליגדנע
 ,*! טינ זדנוא טסעגרַאפ ,טלעוו רעד ןופ ןטסילַאיצָאס

 רעד .תודע תיבג עקירעמַא ןייק ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה דלַאב

 רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעװעשרַאװ רעטנַאקַאב רעד ןעמוקעג זיא רעטשרע

 ,סעקשָאש םייח ר"ד ,דניירפ-טנגוי ןוא ריע ןב סטַאּפ בקעי ,רעביירש ןוא

 לעיצעּפס ַא ףיוא ןעמונעגפיוא םיא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -שָאש ,1929 רעבמעצעד ןטס28 םעד וויטוקעזקע ןייז ןופ גנוציז רענעפוררַאפ

 ןעגנוציז יד וצ ןשטייב טימ ןעמוק טגעלפ ָאּפַאטשעג יד יו טלייצרעד סעק

 רעד ןגעו גנורעדליש עשיטַאמַארד ַא ןבעגעג טָאה רע ,הליהק רעד ןופ

 גנולמַאזרַאפ-ןסַאמ רעקיזיר רעד ןגעוו ,ָאטעג ןיא ןדיי יד ןביירט ןופ הריזג

 םיובלגיז רעכלעוו ףיוא ,26 עקסווָאבישזג ףיוא הליהק רעד ןופ זיוה ןרַאפ

 .עדער-דנַאטשרעדיװ עטשרע עטמירַאב יד ןטלַאהעג טָאה

 ,ךיז טָאה אפוג םיובלגיז רוטרַא :העידי יד לסירב ןופ טמוק טָא ןוא

 ַא ןגָאלשרעד ךיז ,ןסירעגסױרַא עזייר רעשילַאקיזיר-שיטסַאטנַאפ ַא ךָאנ

 -רַאפ ןיא ףכית ךיז טלעטש טַאּפ !לסירב ןייק ,רעטקיניײּפעגסױא ,רעקנַארק

 : ױזַא ןטַאּפ וצ םיובלגיז טביירש רַאורבעפ ןט19 םעד .םיא טימ גנודניב

 ,טַאּפ יח רעביל;

 ןשטנעמ ןטנעָאנ ,םענעגייא ןַא טימ ןסעומש וצ ןיוש שלח ךיא
 -כרוד טשינ ךָאנ זיא סָאװ ,טלעוו רעלַאמרָאנ *רערעדנַאק רעד ןופ
 ןעמעלַא ףיוא ץלַא ךָאנ קוק ןיילַא ךיא .גנורעטשעצ יד ןעגנַאגעג
 -ייה עצנַאג ,ןעעפַאק ,סָאניק : ךַאז רעלַאער-טשינ ַא ףיוא יוװ ,םורָא
 סָאד זיא -- ןשטנעמ עקידנכַאל ,סעמַאלקער-טכיל עכעליירפ ,רעז

 ןעילב ? טעטילַאער סָאד זיא ? טייקכעלקריוו רעד ןיא ךעלגעמ ךָאנ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ףיוא ןליונק-ןשטנעמ יד ןופ ףיט רעד ןיא ןרידנומ עשטייד טשינ ךיז
 ןופ טסיופ ַא ןָאט ּפַאכ ַא טוגימ עדַאיל ַא טשינ ךימ טעוװ ? ןסַאג יד
 ןטכינרַאפ וצ ףיוא ןָאגַאװ-טסַאל ַא ןיא ןריפקעווַא ךימ ידכ ,שטייד ַא
 -ַאב ןוא טשינ ץלַא ךָאנ ךימ יורט ךיא ?*טעברַא רעד ייב; ץעגרע
 -עג רימ טָאה ריא ,עשרַאװ ןיא יו ,רעיוט וצ רעיוט ןופ ךיז טלַאה
 ווירב ַא ףיוא ןטרַאװרעד טשינ ךיז ןָאק ךיא רעבָא ,אמתסמ ןבירש
 ,עקירעמַא ןופ

 עניימ ןופ אמתסמ ןיוש ריא טסייוו זדנוא ייב ךיז טוט סע סָאװ
 ןכָאנ .ןלאונמע ןוא טעטימָאק-רעטעברַא םוצ ווירב ןוא ןטכירַאב
 ,רעכעלריפסיוא ןביירשנָא ךיא לעװ ווירב רעייא ןעמוקַאב

 ַא ריא טימ אמתסמ טָאה ריא ,ענליוו ןיא זיא החּפשמ רעייא

 .טקַאטנָאק

 ,דניירפ ןוא םירבח עלַא טסירג

 ,"ךוטרַא רעייא

 "עמַא ןייק ןעמיובלגיז ןעגנערבּפָארַא טגנילעג טעטימָאק-רעטעברַא םעד

 ענייז ,ןעלקיטרַא עקידנעלסיירטפיוא ענייז ,ןטכירַאב עכעלדנימ ענייז .עקיר

 "צוש רעטביױרַאב ַא ןופ דליב שיגַארט ,רָאלק ַא ןלָאמ דנַאל ןרעביא סעדער

 ,טולב ןיא ּפָא טייג סָאװ ,עסַאמ רעקירעגנוה רעזָאל

 ,רעסעב ליפ טינ זיא *ענָאז רעשיסורק רעד ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל יד

 עשידיי עצנַאג סָאד ,ןבײרשַאב וצ טינ שממ ןענייז טיונ יד ,רעגנוה רעד

 -ידיי יד ,םילשומ עיינ יד ךרוד טעטכינרַאפ טרעו ןבעל עכעלטפַאשלעזעג

 ןיא ןטכַאמש ןטסינויצ ,דנוב ןופ רעריפ עטסקיטכיוו יד .ןטסינומָאק עש

 ןרעװ ,עטיל ןייק ןענעבנגרעבירַא ךיז ןליוו רעטרעדנוה ,תוסיפת סנילַאטס

 ןוא --- יינש ןיא טכענ עקיטסָארפ-ךעלרעדיוש ןיא קידנרעדנַאװ ןריורפעגּפָא

 ןיא טקַאּפרַאפ ןרעו רעטנזיוט רעקילדנעצ .עמרוט ןיא ןדנַאל ייז ןופ ליפ

 -ןפַאלקש יד ןיא ,קסלעגנַאכרַא ןייק טקישרַאפ ןרעוו ןוא סענָאגַאװ-טכַארפ

 םעד טָא ןדיימסיוא קידנלעוו ,םיטילּפ עשידיי רעטנזיוט .ריביס ןיא ןרעגַאל

 יד וצ *רעיײרפַאב; עשיטסינומָאק יד ןופ -- קירוצ ןפיול ךיז ןזָאל ,לרוג

 .סעירָאטירעט עטּפַאכרַאפ-יצַאנ

 "יירב רעד ןופ ןייזטסואוַאב םוצ תועידי עכעלרעדיוש יד טָא ןעגנערב

 עסערּפ עשילגנע יד .עבַאגפױא ערעוװש ַא רעייז זיא טייקכעלטנפע רעט

 ךָאנ ןטלעז רעייז ןוא קינייו רעייז ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי יד ןגעוו טביירש

 -ער יד ןופ טייקיטכיר רעד ןיא ןביולגמוא םעד ןייז וצ חצנמ זיא רערעווש

 סע .ןעגנומיטש עשיטסינָאיצַאלָאזיא עקרַאטש ךָאנ ןשרעה דנַאל ןיא ,ןטרָאּפ
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 טעברַא-ףליה רעד ןופ בייהנָא רעד

 -ַאזינַאגרָא עשיטסירעלטיהיָארּפ יילרעלכ עיצַאטיגַא רעייז ןפָא ךָאנ ןריפ

 -ַאב יד ןצעהפיוא ןטכירַאב-ליורג ךרוד ןליוו ןדיי יד זַא ,ןביירש ייז .סעיצ

 ,גירק ןיא דנַאל סָאד ןּפעלשנײרַא ןוא גנורעקלעפ

 -טימ ערעייז ןוא ןטסינומָאק יד ךרוד ןפלָאהעגסױרַא קיטכיט ןרעוו יז

 םעד ,טעטימָאק-רעטעברַא םעד ןלַאפַאב ןטסינומָאק עשידיי יד .רעפלעה

 "גטַאר ןופ הלואגה יכאלמ יד ףיוא *ןעגנודמיולרַאפא יד רַאפ ?סטרעװרָאפ,

 ,דנַאברַאפ

 ןזָאלבעצרעדנַאנופ ארומ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עטסוי עטלַא יד

 "ינלדתש עליטש ןופ געוו םעד סיוא ןביילק ייז ,ןעגנומיטש עשיטימעסיטנַא יד

 םוש ןייק טינ טָאה ןגעקַאד טעטימָאק-רעטעברַא רעד ,ןצנעוװרעטניא עש

 ןטסערג םעד ןבייהפיוא ןופ ןטלַאהּפָא טשינ רָאט ךַאז םוש ןייק : ןעלפייווצ

 עקירעמַא עשידיי-טינ ןוא עשידיי יד ןריזיליבָאמ לָאז סָאװ ,ײרשעג-םרַאלַא

 .ןדיי עטקיניײּפעג ןופ ץוש םוצ

 טסיירעצ תועידי עכעלקערש יד ןעלמַאזפיונוצ סָאד ,ןענעייל סָאד זיולב

 ,ןָאסלעדנעמ .ש וצ טַאּפ טביירש 1929 רעבמעצעד ןט8 םעד ןיוש .ןוורענ יד

 ןיהואוו ,ענליוו ןיא טילּפ ַא טלָאמעד ,"ָאשיצ; ןיא רעטעברַאטימ ןקילָאמַא ןייז

 רעריפ-טּפיוה יד ןוא "דנוב; ןופ .ק .צ רעד ןגָארטעגרעבירַא ךיז ןבָאה סע

 | :?ָאשיצ/,, ןופ

 .ווירב םעד טָא קידנביירש טנייוועג טָאה ריא זַא ,טביירש ריא;

 ךיא ןעוו ,ריא יוװ דנַאטשוצ ןבלעז םעד ןיא ןענופעג ךיז בָאה ךיא

 ןייטש ,ןייצ יד ןערישטשרַאפ ןזומ רימ .טנעיילעג ווירב רעייא בָאה

 ?טעברַא רעזדנוא רעטייוו ןָאט ןוא ךַאװ רעד ףיוא

 : רעטעּפש גָאט ַא ןיא ןוא

 "רַא ןופ טעטימָאק-סיפָא ןופ גנוציז ַא ןעמוקעגרָאפ זיא סע;

 ווירב רעייא ןופ ןלעטש עקינייא ןענעיילרָאפ םייב .טעטימָאק"רעטעב

 "עג טינ רעטייוו טושּפ בָאה'כ .ןסייררעביא טזומעג ןיילַא ךיא בָאה

 יװ טנייוװעג ןוא ןסעזעג טושּפ ןענייז רעדילגטימ עלַא ןוא ,טנָאק

 ."רעדניק

 ןייז ךרוד ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה םישדח עטלייצעג ןופ ךשמב

 ןיא ייס ןעזנָא סיורג ַא ןגָארקעג ןוא טקורעגסױרַא קרַאטש ךיז ,טייקיטעט

 ןיא ןעוװעג זיא סָאד .טפַאשלעזעג רעשידיי-טינ רעד ןיא ייס ,רעשידיי רעד

 טכַארבעג טָאה רע .טַאּפ בקעי ןופ טסנידרַאפ רעד סָאמ רעקידנטײדַאב ַא

 -סיױרַא טייקיאעפ ַא ,טייקנבעגעגרעביא עקידלַאוװג ַא טעטימָאק-רעטעברַא םוצ

 טימ ,סָאטַאּפ ַא ןוא רענעלּפ ענעטסָאמרַאפ-טיירב ,עיינ טימ רדסכ ןעמוקוצ
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 טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ערעדנַא ןדניצנָא טנעקעג טָאה רע ןכלעוו

 רע :סעבַאגפיוא עטנכיײצעגנָא-רָאלק רעבָא עטצענערגַאב טלעטשעג ךיז רַאפ

 גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד ןדניברַאפ טעוו סָאװ ?*קירב; יד ןייז טעוו

 -סיוא ןיא ייס ,דנַאל ןיא ָאד ייס גנוגעװַאב-רעטעברַא רענײמעגלַא רעד טימ

 -ףליה יד רַאפ גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ חוכ םעד ןעניוועג טעוו רע ,דנַאל

 ,עּפָאריײא ןיא ןסַאמסקלָאפ עשידיי עקידנדייל יד ןופ ןסערעטניא-גנוטער ןוא

 רעריפ יד טימ ןעגנואיצַאב עשינָאמרַאה טלעטשעגנייא ךיילג טָאה טַאּפ

 טנעקעג טוג רעירפ ןופ ןיוש םיא ןבָאה סָאװ ,סנָאינוי-דיירט עשידיי יד ןופ

 ערעייז וצ ןעמוקוצוצ טייקיאעפ יד טַאהעג טָאה רע .טריטקעּפסער ןוא

 טגעלפ לָאמ עקילָאצמוא .רעצרעה עשידיי עמערַאװ ערעייז וצ ,ןליפעג-סקלָאפ

 "טולב עטצעל יד ייז טכַארבעג ,ןעָארויב-ןָאינוי יד ןיא ,ייז וצ ןעמוק רע

 ,םיא טימ טנייועגטימ ןבָאה ייז ןוא ייז רַאפ טנייוװעג ,תועידי עקידנפירט

 -ירב ַא ןיא ןרעו טדימשעגרעביא טגעלפ ןליפעג ןופ תופתוש-רעדירב יד

 וצ תובהלתה ןייז טימ ןסיירטימ ייז טגעלפ טַאּפ .םישעמ ןופ תופתוש-רעד

 ךיז ןגעלפ ןוא -- שיטסילַאערמוא ,שיטסַאטנַאפ ןעזסיוא ןגעלפ סָאװ סעיצקַא

 ןָאט ןײלַא ךָאנרעד ןיוש ןגעלפ ייז ,ךיירגלָאפרעד קידלַאװג רַאפ ןזײװסױרַא

 -דיירט רענַאקירעמַא יד ןופ טפַאשרעריפ יד ןעניוועג םייב תוחילש רעייז

 ,ןסַאמסקלָאפ עשידיי יד ןופ ןסערעטניא יד רַאפ סנָאינוי

 ןוצ עבַאגסױא ןַא ןיא רע טָאה ,ןרָאי-ָאשיצ ענייז ןיא ,קירוצ ןרָאי טימ

 "רַא ןייז ןופ לּפעק םעד יװ ,ָאטָאמ ַא יו ןעמונעגסױרַא ,טײצרָאי סצרּפ ,ל .י

 | : טרָאװ ַא סצרפ לקיט

 ,"ןייז ךיא לעװ רעדניצנָא רעייא;

 ימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא לָאר ענעגייא ןייז ןרָאװעג סָאד זיא טציא

 !ןייז ךיא לעוו רעדניצנָא רעייא :טעט

 רעד ןכלעוו ןגעוו םענרַאפ ַא ןיא -- טסעמרַאפ רעסיורג רעטשרע רעד

 -- ןעמולח טנעקעג טשינ טציא זיב טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי

 ַא 1929 רעבמעצעד ןט12 ןפיוא ןפורוצפיונוצ וויטַאיציניא יד ןעוועג זיא

 -גולעג םיא זיא סע ,ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא גניטימ-סקלָאפ ןזעידנַארג

 יו רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנַא ךיוא םעד רַאפ ןעניוועג וצ ןעג

 ןיא וויטַאיציניא עצנַאג יד -- ענליוו ןייק ווירב ַא ןיא ןַאד טביירש טַאּפ

 -פָא רעירפ ןעמ טָאה ףור ןייז ףיוא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעוועג

  טליפעגנָא ןבָאה ןשטנעמסקלָאפ יד ןוא רעּפעש יד ןיא טעברַא יד טלעטשעג

 -ַאל ָאלערָאיפ קרָאי-ןינ ןופ רָאיעמ רעד טדערעג ןבָאה סע .לַאז ןקיזיר םעד
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 טעגוַא-ףליה רעד ןופ ביײהנָא רעד

 דערפלַא טַאדידנַאק-טנעדיזערּפ רענַאקילבוּפער רענעזעוועג רעד ,ַאידרַאוװג

 (.ל.פ.ַא) עיצַארעדעפ-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,ןָאדנַאל

 ןופ רעציזרָאפ רעד ,זייוו ןעפיטס -- סַאג רעשידיי רעד ןופ .ןירג םַאיליװ

 "ןָאינוי רעד ,סעשָאגרַאמ .ש ר"ד ,ןַאהַאק בייא ,סערגנָאק ןשידיי רענַאקירעמַא

 -נקיטולב ןופ יירשעג-ףליה ןקידנעלסיירטפיוא םעד .יקצירַאז סקַאמ רעריפ

 "יזיר רעד וצ טָאה עּפָארײא-חרזמ ןיא קלָאפ ןשידיי ןקידנפמעק ןוא ןקיד

 ,טַאּפ בקעי --- ךיז טײטשרַאפ ,שידיי ףיוא --- טכַארבעג הנחמ רעק

 עקידנגנירד ףױא ןעייטש סע .ץלַא טשינ ןענייז ןעגניטימ-טסעטָארּפ

 .סעיצקַא-ףליה

 ןבעגעגּפָא ליפ ךיז טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה רָאי ןטשרע םעד ןיא

 -יווטיל יד ךרוד ןרָאװעג ןעמונרַאפ זיא סָאװ ,ענליוו ןיא טעברַא-ףליה טימ

 רָאּפ יד .םיטילּפ עשידיי רעטנזיױט רעקילדנעצ ןעמוקעג ןענייז ןיהַא .רענ

 ייק .צ ןשידנוב ןופ רעריפנָא עטסקיטכיוו יד ייז ןשיוװצ ,ןטסידנוב טרעדנוה

 ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ,*ָאשיצ; ןופ ,ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד ןופ

 -עברַא ןַא ,טַאנרעטניא ןַא ןפַאשעג ,"טעטימָאק-ףליה רעטעברַא ןשידייא ַא

 ןָא ןכַאמ טפרַאדעג ןבָאה טַאּפ ןוא ווָאקנימ ,ןטַאטשרַאװ-טעברַא ,ךיק-רעט

 ןָאט וצ ןבָאה טלָאװעג טָאה רעכלעוו ,טניָאשזד םייב ןצנעוורעטניא רועיש ַא

 ןוא סעּפורג ערעדנוזַאב טימ טינ ןוא טעטימָאק-ףליה םענײמעגלַא ןַא טימ

 רַאפ "טכער עמָאנָאטױאק טפמעקעגסיוא טָאה ןעמ זיב --- ןעגנַאלרַאפ ערעייז

 .טעברַא ןייז רַאפ עציטש עקירעהעג ַא ןוא טעטימָאק-ףליה ןשידנוב םעד

 עסיורג יד ןדיינש ףרַאד סָאװ ,רעד ןייז וצ ןטַאּפ רַאפ ןעוועג זיא ךעלנייּפ רָאג

 ,ענליוו ןופ רעוט-ָאשיצ יד לעיצעּפס ,םירבח ענייז ןופ ןטקעיָארּפ עשידנוב

 "רערעל טרינַאלּפ ןבָאה ,טייקיטעט עשירעגעלרַאפ ַא ןביוהעגנָא ןבָאה עכלעוו

 עקיטכענ ענייז ןדלעמ טפרַאדעג טָאה רע ,וו"זַאא ןעמייה-רעדניק ,ןסרוק

 יד ןעמענַאב וצ רעווש זיא רעוט רענַאקירעמַא יד רַאפ זַא ,םירבח"טעברַא

 עקידנעגנירד עכלעזַא ָאד ןענייז סע ןעוו ןטקעיָארּפ-לוש עיינ ןופ טייקיטכיוו

 יז ןעמ ןעק אלימב .סיצַאנ יד רעטנוא ןדיי עטקינײּפעג יד ןופ ןפור"-ףליה

 .ןטעשזדוב עטגנַאלרַאפ יד ןופ לייטכורב ַא רָאנ ןקיש

 רעד ןופ טנעדנַאּפסערָאק םעד ,ןָאסלעדנעמ .ש ןופ זיא לָאמ טייווצ ַא

 סעזיוו 25 ןגרָאזַאב וצ גנודנעוו ַא ןעמוקעגנָא ,ענליוו ןיא גנוריפנָא רעשידנוב

 טַאּפ ."דנובא ןופ רעריפנָא-טּפױה עלַא רַאפ ןָאדנָאל ןייק תואצוה-עזייר ןוא

 "רַאפ טינ ןפוא םושב ןעמ ןעק קרָאיײוינ ןיא זַא ,ןרעפטנע טפרַאדעג טָאה

 "רַאפ ךיז רַאפ סָאד ןענעק "ָאשיצ; ןוא "דנוב? ןופ רעריפ יד ױזַא יו ןייטש
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 -ַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ טקַאטנָאק םעד ןטלַאהנָא טעװ רעוו .ןעגנַאל

 רעכלעוו רַאפ טעברַא-רוטלוק עטיירב יד ןריפ טעװ רעוו ? ןלױּפ ןיא גנוגעוו

 ?ןעמוס עסיורג קיטייצכיילג טעב ןעמ

 ןופ רעריפנָא יד סָאװ ,ןעװעג זיא שפנ תמגע ןופ הביס עטסטפָא יד

 עקירעמַא ןיא רעייטשרָאפ רעייז סלַא טנעקרענָא ןבָאה ענליוו ןיא "דנוב;

 ,טָאה סָאװ ,עיצַאגעלעד רעד ןופ דילגטימ ןטירד םעד ,יקסדורגָאװָאנ לאונמע

 רעד ןופ סוגפיונוצ ןופ סולשַאב םעד ןעמעננָא טלָאװעג טינ ,טגָאזעג יו

 ןקיש ייז ןגעלפ ןטכירַאב ערעייז .טעטימָאק-רעטעברַא ןטימ *עיצַאגעלעד;

 "ער טגנַאלרַאפ ןגעקַאד טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד ."טיפָא ןשידנוב; םוצ

 םעד בילוצ ךיז ןבָאה'ס ,םיא וצ טקעריד ןטכירַאב עכעלטקניּפ ןוא ערעלוג

 קרָאי-ינ ןיא טגעלפ'ס .ןעגנואיצַאב עטגנערטשעגנָא טלעטשעגנייא ךיילג

 טַאּפ .טבעלעגרעביא רעווש טָאה טַאּפ עכלעוו ,ןטקילפנָאק וצ ןעמוק טּפָא

 טייטש ןסערעטניא-יײטרַאּפ עגנע ןופ רעקיטכיוו זַא ,ןטלַאהעג רדסכ טָאה

 טניימ "דנוב, םוצ טפַאשיײרטעג עתמא .ףליה ןופ טעברַא עקילייה יד טציא

 ןרעװ ןָאטעג ןעק סָאד .סָאטעג יד ןיא ןדלעה יד ןפלעה וצ ידכ ץלַא ןָאט

 "ימָאק-רעטעברַא ןיא טייקיטעט ןייז ךרוד ;טעטימָאק-רעטעברַא ןכרוד רָאנ

 ,טעברַא עשידנוב עקיטכיוו:שירָאטסיה עתמא יד רע טוט טעט

 ןופ ןטנעמָאמ ערעווש יד ןיא גנוקרַאטש ןוא טסיירט ןייז ןעוועג זיא סָאד

 ,םירבח עשידנוב ענעגייא ענייז טימ ןעגנובייר

 -רָא ןשידיי ןופ טעטימָאק-סיפָא ןופ ןעגנוציז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא

 ןוא ווָאקנימ ןופ ןטכירַאב יד רעהפיוא ןָא רימ ןענעייל טעטימָאק-רעטעב

 "יילק םעד ןופ ךיז טיצ סָאװ ףליה ןופ םָארטש ןקידרדסכ םעד ןגעוו טַאּפ

 -- עדייבעג-"סטרעוורָאפא רעד ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ סיִפָא םענ

 "יא רעד וצ עציטש ןופ ןעמָאנ רעטלעטשרַאפ רעד) *?טעברַא-םייה,  רַאפ

 -יטסילַאיצָאס עשינעמור ,עשיליוּפ ,עשטייד רַאפ ,(גנוגעווַאב רעשידרערעט

 עיצארגימע ףיוא ,זירַאּפ ןיא ,ענליוו ןיא טייקיטעט רעד רַאפ ,םיטילּפ עש

 ןעװעטַארסױרַא ףיוא ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא רעריפ-רעטעברַא עטָארדַאב ןופ

 "וצ ןייּפמַאק-ףליה רעלעיצעּפס ַא ,סעירָאטירעט עשיטעווָאס יד ןופ ןשטנעמ

 -ייא ןיא רעביירש עשידיי יד רַאפ ןייארַאפ-רעביירש ץרּפ ,ל .י ןטימ ןעמַאז

 .ויזַאא עּפָאר

 -ינַאגרָא רע .טעברַא-ףליה רעד ןופ ןטימ עמַאס ןיא טייטש טַאּפ בקעי

 -פיוא עקימַאלּפ טביירש רע .ןצנערעפנָאק-סקלָאפ ,ןעגניטימ עסיורג טריז

 ןופ ןטייז עצנַאג ןעמענרַאפ סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ ןפור
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 טעברַא-ןףליה רעד ןופ בייהנַא רעד

 "דיירט ַא ,עיזיוויד-גניר-רעטעברַא ןַא ןריזינַאגרָא טפלעה רע ."סטרעוורָאפ;

 טערט גָאט ןדעי טעמכ .עיזיוויד-רעדניק ַא ,עיזיוויד-טנגוי ַא ,עיזיוויד"ןָאינוי

 -ץניוָארּפ יד רעביא טרָאפ ,טפַאשנַאמסדנַאל ַא ,שטנערב ַא ןיא ףיוא רע

 זיא םוטעמוא .דייר עקידהמשנ ענייז טימ םלוע םעד טמערוטשעצ ןוא טעטש

 ,ץרַאה טקיטייוועצ ןייז טימ ,טרָאװ סייה ןייז טימ ,טעּפמיא ןייז טימ ָאד רע

 ץיצקַא-גנוטער עסיורג יד .8

 םעד ןָא סעיזיויד:-רעצנַאּפ עשטייד יד ןבייה 1940 יַאמ ןטנעצ םעד

 :תורושב עשיגַארט יד ןָא ןפיול טעּפמיא ןלענש-ץילב טימ ."גירק-ץילב;

 ,ךיז טלַאפעצ עיניל-ָאנישזַאמ יד .ןעמונרַאפ זיא עיגלעב ,טנערב םַאדרעטָאר

 ,חרביו טכַאמ גנוריגער עשיזיוצנַארפ יד .ןגעוו יד ףיוא םיטילּפ ןענָאילימ

 -רַאמ טביירש ינוי ןט23 םעד .דנַאטשרעדיװ ןָא זירַאּפ טלַאפ ןכָאװ ףניפ ןיא

 "ןמָאק רעד ךיז טמענ חרזמ ןיא ןוא .עיצַאלוטיּפַאק יד רעטנוא ןעטעּפ לַאש

 ,דנַאלטסע ,דנַאלטעל ,עטיל טריּפוקָא רע :טעברַא רעד וצ ףתוש רעשיטסינ

 ,וענישיק ,עגיר ,ענװָאק ,ענליוו .,עניווָאקוב ןוא עיבַארַאסעב -- ךָאנרעד

 "גייא עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טימ ךעלטעטש ןוא טעטש ,ץיווָאנרעשט

 ןטסינומָאק יד ןופ טנעה יד ןיא ןיײרַא ןלַאפ רעניואוו

 םעד .לַאּפָארטסַאטַאק טכַאנ רעביא טרעוו עּפָארײא ןיא עגַאל עשידיי יד

 רָאטקעריד רעשיאעּפָארײא רעד ,רעּפָארט סירָאמ טקיש רעבמעטּפעס ןט4

 :עקירעמַא ןייק ףור-םרַאלַא ןקידנגלָאפ םעד סױרַא ,טניָאשזד ןופ
 ",ס.ָאיס ןטצעל רעייז טקישעגסױרַא ןבָאה עּפָאריײא ןופ ןדיי יד;

 -פיוא ןעק סָאװ ,עּפורג רענעי ןופ רָאנ ןעמוק ןעק גנוטער רעייז .ףור
 ןלעוװ רימ ביוא .עקירעמַא ןופ ןדיי יד --- גנורעדָאפסױרַא יד ןעמענ
 ןבָאה טינ לָאמ ןייק רעמ רימ ןענעק ,קירעהעג יװ ןרעפטנע טינ
 טעװ -- טנייה ןופ רָאי ןעצ ,ףניפ ןיא .ןעװעטַאר וצ ייז סנַאש ןייק

 ?טעּפש וצ ןייז ןיוש

 םעד !העש עשירָאטסיה ַא ןיא סע :טליפ טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 גנורעלקרעד עקידנגלָאפ יד עסערּפ רעד ןיא רע טכעלטנפערַאפ ינוי ןט5

 :(רעדעפ סטַאּפ טנעקרעד ןעמ)
 וצ טעדנעוװעג סרעדנוזַאב טרעוװ קנַאדעג ןוא ץרַאה רעזדנוא;

 "ייא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעטקינייּפעג ןוא רעקידנדייל רעד

 -טיה ןופ ןרָאװעג ןעגנואווצַאב ןענייז סָאװ ,רעדנעל עלַא ןיא ,עּפָאר

 ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד טײרּפשעצ תורוד טייז ןיוש ןענייז ,ןרעל
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַאועג ןיא

 -עמוא ,ןדנואוו רעטנזיױט ןופ ייז ןקיטולב םוטעמוא ,קלָאפ רעזדנוא
 םירוסי ןוא ןייּפ רעייז .רעסעמ רעגנַאל סרעלטיה ייז ףיוא טרַאװ םוט
 ןיז יד רַאפ טניימ ןרעלטיה ןופ גיז רעד ביוא .ץענערג ַא ןָא ןענייז
 זדנוא רַאפ סע טניימ ,יירעפַאלקש רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעטכעט ןוא
 | ,טיוט ןוא דנַאש ,ןייּפ

 "גענערב טימ ,לרוג רעזדנוא רַאפ ורמוא ןפיט טימ טליפעגנָא
 זַא ,ןביולג ןקרַאטש רעזנוא סיוא רימ ןקירד ,ןצרַאה ןיא רעצ ןקיד
 זַא ,ךעלרעייפ ןרעלקרעד רימ .ןעמוק ךָאד טעוװ טייקיטכערעג יד
 וצ ,רעדירב ערעזדנוא ןפלעה וצ ידכ ,ץלַא ןָאט וצ טיירג ןענייז רימ
 עשירעלטיה יד ןופ גנוטכינרַאפ יד ןפלעהוצטימ ךעלגעמ סָאװ ןָאט

 רַאפ ףמַאק םעד ןפלעהוצטימ -- תוליח-רעדרעמ עשינילָאסומ ןוא
 רָאג ןיא ןרעוו טלעטשעגנייא זומ סָאװ ,טייקיטכערעג ןוא טייחיירפ
 | ."טלעוו רעד

 -ָאס רעד טנָאמרעד טינ גנורעלקרעד רעקיזָאד רעד ןיא טרעוו סע ביוא

 יד ןופ סנבעל יד רַאפ ארומ יד :עטושּפ ַא הביס יד זיא ביור רעשיטעוו

 -ַאטס ןיא ןלַאפעגנײרַא ןענייז סָאװ ,רעוט-רוטלוק ןוא -רעטעברַא רעטרעדנוה

 ןופ ,טנעה עשיטסינומָאק יד ןופ ןעװעטַאר טזומעג ייז טָאה ןעמ .טנעה סניל

 -לַא ןוא ךילרע זַא העידי יד ןעמוקעגנָא זיא ןַאד דָארג) ריביס ןוא תוסיפת

 ןעמ טָאה ױזַא טקנוּפ ,(הסיפת רָאי ןעצ וצ ןרָאװעג טּפשמרַאפ ןענייז רעט

 ,רעריפ-רעטעברַא עשידיי יד ןלַאװַאל ןוא ןרעלטיה ןופ ןעװעטַאר טזומעג

 ,עּפָארײא-חרזמ ןופ רעוט-רוטלוק יד

 -ַאיצַאס עשידיי:טינ עטָארדַאב יד -- סָאמ רערענעלק ַא ןיא טינ ןוא

 -יטנַארגימע יד רעמ ךָאנ ןוא רעדנעל עטריּפוקָא יד ןופ ייס ,רעוט עשיטסיל

 ,ײקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןופ סעּפורג עשיטסישַאפ-יטנַא עש

 ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןופ רעריפ-ןטסילַאיצָאס ךיוא ןוא ,עינַאּפש ,עילַאטיא ,ןרַאגנוא

 "ףליה רעדנַא םוש ןייק ייז רַאפ זיא ,1940 רעמוז ,ןַאד .רעדנעל עשיטלַאב יד

 "גייא רעייז ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ןעוועג טינ עיצַאזינַאגרָא

 | ! סערדַא-סגנוטער רעקיצ

 -מירַאב-טלעוו לָאמטּפָא ,עסיורג רעטרעדנוה יד ןעמ טעװעטַאר ױזַא יו

 ,ק 1 יד רעדָא ָאּפַאטשעג יד טרעיול סע ןעמעוו ףיוא ןטייקכעלנעזרעּפ עט

 "עברַא ןשידיי ןופ עיצקַא-גנוטער עשירָאטסיה שוריפב ,עסיורג יד ?.ד .וװ

 יד ,תוחּפשמ 1500 ןופ ןבעל סָאד טעװעטַארעגּפָא טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רעט

 ןופ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסיצַאניטנַא ןוא רעשידיי רעד ןופ עטילע

 ,ןטייהנגעלעג ליפ ייב ןרָאװעג ןבױהעגסױרַא זיא טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד
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 עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 םעד ףױא ץלַא ךָאנ טרַאװ גנוביירשַאב עכעלטקניּפ ןוא עצנַאג יד רעבָא

 יד ןבעגרעביא ָאד ןלעװו רימ .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה

 ,םיטרּפ עטסקיטכיוו עמַאס

 -רעטעברַא ןופ רעריפ זיירק ןטסגנע עמַאס םעד ןופ גנוטַארַאב ַא ףיוא

 "עג רָאלק זיא'ס ,עגַאל עטלפייווצרַאפ יד ןרָאװעג טכַארטַאב זיא טעטימָאק

 דנַאל ןייא ןיא זיולב טציא זיא טייקכעלגעמ-גנוטער עטסקיטכיוװ יד זַא ,ןעוו

 טימ ןסָאלשרַאפ ןענייז ןצענערג עריא רעבָא ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד --

 ןופ ןיוש ןבָאה ןטַאלוסנָאק יד .ןצעזעג-עיצַארגימיא עשינָאקַארד ערעטיב

 ייז ןלעװ רָאי ןעצ ןיא ןליפַא סָאװ סעיצַאקילּפַא-עיצַארגימיא גונעג רעירפ

 ענעריולרַאפ עדעי ןעק ָאד ןוא .געוו ןלַאמרָאנ ןפיוא ןרעוו טקידירפַאב טינ

 !טױט ןוא -- ןטסערַא ןעגנערב טונימ

 ןרעיױט ענעסָאלשרַאפ יד :סולשַאב רעד ןטרָאד ןרָאװעג ןריובעג זיא

 רַאפ ןפָא ןרעוו ןזומ סעגערב-םי יד !ןרעו ןסירעגפיוא ןזומ עקירעמַא ןופ

 סָאד ידכ ןוא ! םוטנדיי ןשיאעּפָארײא ןופ רעריפ-רוטלוק ןוא רעגָאזטרָאװ יד

 יד רעביא ,טקעריד ןדנעוו ךיז :געוו ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא ןכיירגרעד וצ

 "רָאפ עקידתועשר ערעייז טימ ןטמַא-עיצַארגימיא עטנשקערַאפ יד ןופ ּפעק

 לעדרָאק םינינע עכעלרעסיוא רַאפ רַאטערקעס םוצ טקעריד --- ןטעטילַאמ

 ןעמ לָאז ןעגנַאלרַאפ ןוא ןײלַא טלעווזר טנעדיזערּפ וצ םיא ךרוד ןוא לָאה

 טקורעגקעװַא ןלָאז סעיצַאלוגער עקידנריטסיזקע עלַא זַא רָאנ שרעדנַא טינ

 רַאפ סעזיוו יסנעשזדריומע ןרעוו ןבעגעגסױרַא ןלָאז סע זַא ,טייז ַא ןָא ןרעוו

 .רעריפ עשיטילָאּפ עטָארדַאב יד

 "טייטס םעד ןופ םזיטַארקָארויב ןרעטיב םעד טנעקעג ןבָאה סָאװ ,יד

 .ךעלגעממוא -- שיטסַאטנַאפ רַאפ טכַארטַאב ןַאלּפ םעד ןבָאה ,טנעמטרַאּפעד

 סָאטַאּפ רעד ,םזַאיװטנע רעד ,ןערב רעד ןענַאטשעג זיא םיא רעטניה רעבָא

 -ּפעקס יד ךיוא ןבָאה ייז ,םירבח ענייז רָאּפ ַא ךָאנ ןופ ןוא טַאּפ בקעי ַא ןופ

 ,גנונעפָאה ןוא גנולפייווצרַאפ רעייז טימ טקעטשעגנָא רעקיט

 "ערק םעד ןופ קלח ןסיורג ַא ןעמונעג ךיז רעטעּפש ןבָאה ןשטנעמ ךס ַא

 זַא ,רעבָא ןיימ ךיא .ןרָאװעג טכַאמעג ןַאד ןענייז סָאװ ,טירש יד רַאפ טיד

 סָאװ ,יירד יד ןלייטוצסיוא טגנַאלרַאפ תמא ןשירָאטסיה םוצ טייקיטכערעג

 -נימ היעשי ןענייז סָאד ,לָאר עקיטכיוװ-לעיצעּפס ַא טליּפשעג ייברעד ןבָאה

 ןייז טימ ,טייצ רענעי ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס רעד ,ווָאק

 ןיא ,ןָאטגנישַאװ ןיא ןצנעוװרעטניא עקילייצמוא ,טעברַא רעכעלדימרעדמוא

 טנעדיזערּפ רעד ,יקסניבוד דוד ;דנַאל ןופ ןטרָאּפ-ברעמ יד ןיא ,קרָאידוינ
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 -יױרג ןייז טימ ןוא שזיטסערּפ םענעגייא ןייז טימ סָאװ ,לַאנָאשענרעטניא ןופ

 רענַאקירעמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ םעד .,ןירג םַאיליװ ףיוא גנוקריוו רעס

 ;גנוריגער רענָאטגנישַאו יד טקריװַאב רע טָאה ,רָאביײל וװָא ןָאשיירעדעפ

 -- טקיטומרעד ,רעייפ טימ ןדנוצעגנָא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,טַאּפ בקעי ןוא

 !טעּפש וצ ןרעוו ןעק ןגרָאמ : טעּפמיא רעמ ,םישעמ עיינ רדסכ טרעדָאפעג ןוא

 טרעוו (ןירג םַאיליוװ ,ןהאק רעדנַאסקעלַא ,יקסגיבוד דוד) עיצַאגעלעד ַא

 ףיױא קורדנייא ןפיט ַא ןכַאמ ייז ,טנעמטרַאּפעד-טייטס ןכרוד ןעמונעגפיוא

 יד ךיז טסיװרעד טלעווזור ,"טייטס וװָא ירעטערקעסע םעד ,לָאה לעדרָאק

 :לעפַאב ַא סױרַא טייג סע .ןָא ךיז טדניצ םזירַאטינַאמוה ןייז ןוא םיטרּפ

 ,(* רעריפ עשיטסינומָאק-יטנַא ןוא עשיצַאניטנַא יד ןעװעטַאר טפלעה -

 יד ןרָאװעג ןבעגעגנָא זיא סע ,עטכישעג ןיוש זיא עקידרעטייוו סָאד |

 "כעלנעזרעּפ עטסטמירַאב ןוא עטסקיטכיו עמַאס יד ןופ המישר עטשרע

 -ַאב טלעוװזור טנעדיזערּפ .טָארדַאב ןטסרעממַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטייק

 סמיישזד טימ *"םיטילּפ עשיטילָאּפ רַאפ טַאריגנוטַארַאב ,, ןלעיצעּפס ַא טמיטש

 ןיא ןָא ךיז ןעמ טפערט טציא טשרע רעבָא .רעריפנָא סלַא דלַאנָאדקעמ

 ,םזיטַארקָארויב ןּפמעט ַא ןופ טנַאװ רענרעזייא ןַא ףיוא טנעמטרַאּפעד-טייטס

 עשירַאנ ןָא ךיז ןעּפעשט עטמַאַאב יד .תועשר רעטושּפ טימ טצענערג סָאװ

 טרעוו ןָאטגנישַאװ ןיא עיצַאקילּפַא רעד ןיא לשמל ביוא ,ןטייקכעלטקניּפמוא

 רעד זיא טנעמוקָאד ןשילױּפ ןפיוא ןוא *סעזָאמ, יװ ןבעגעגנָא ןעמָאנ רעד

 "רעד ןעמ טיג -- ?שעשזיִאמ, יו רעגייטש ןשילױוּפ ןפיוא ןבירשרַאפ טילּפ

 ןלעטשוצ ,ןרינעוורעטניא רעהפיוא ןָא ווָאקנימ זומ .עזיוו יד סױרַא טינ לייוו

 ןיירַא ךעלדנע טפור סלעוװ רענמָאס רַאטערקעס-רעטנוא רעד .ןריּפַאּפ עיינ

 ןגָאלּפ טעו תועשר סנעמעוו ,גנַאל שזדירנעקערב רַאטערקעס-טנעטסיסַא ןייז

 םיא טריטנָארפנַאק ןוא ,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד

 -טייטס רעד טָאה םישדח בלַאה ַא ןוא ייווצ עטשרע יד ןיא :ןטקַאפ יד טימ

 !15 זיולב טקיטעטשַאב ןעמענ עטקישעגוצ 651 ןופ טנעמטרַאּפעד

 ןופ געט ןעוועג ןענייז לייוורעד ,ןכָארבעג זייא סָאד טרעװו ךעלדנע

 ןופ טרעיױלעג טָאה רַאפעג יד .ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ ןבעל ןרַאפ ורמוא

 ,טעּפש וצ ןייז ןיוש ךָאד ןעק ןגרָאמ .ןטייז עלַא

 יד וצ ןעמ טלעטש טציא .טקיטעטשַאב ךעלדנע זיא עטסיל עטשרע יד

 "לג טָאה סָאװ ,טלצווזור טנעדיזערּפ ןופ טאט ץצליטש יד, : טַאּפ בקעי : דנַא"װצ עז (*

 ,"סטרעװרָאפ,) עּפָארייא ןיא ןעגנוגעוװַאב-סטייהיירפ תורוד עכעלטע ןופ ּפעק יד טעװעטַאר
 ,(1941 רעבמעװָאנ ןט5
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 עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 ןגָארט ןעמענ ןפיש יד ,ןענַאב יד .עטירד ַא ,עטסיל עטייווצ עטיירגעגוצ ןיוש

 .עקירעמַא ןופ ןגערב יד וצ רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא עטעװעטַארעגּפָא יד

 ןַאד ןבָאה סע סָאװ ןביײרשַאב וצ ,ןבעגוצרעביא טציא רעווש זיא סע

 טָא ןגָארטעגסױא סעציײלּפ ערעייז ףיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ רַאּפ יד טליפעג

 רעד ןופ ןעק תורוש יד ןופ רעביירש רעד רעבָא .טסעמרַאפ-גנוטער םעד

 רעד ןופ הרושב יד סָאװ ,םעד ןופ תודע ןַא יו ןעניד ,גנורַאפרעד רענעגייא

 םיטילּפ ןוא רעוט עשיטילָאּפ עטָארדַאב יד רַאפ טײדַאב טָאה גנוטער

 רעזדנוא ןיא .לגענ עשיטעווָאס יד ןיא ןלַאפעגניירַא ןענייז סָאװ ללכב

 ןוא ,גנונעפָאה ןופ לַארטש ַא ןזיווַאב רעירפ ךיז טָאה טלעוו רערעטצניפ

 -ימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד .ןוז עיינ ַא טניישעגפיוא טושּפ טָאה ךָאנרעד

 -עג טינ ןבָאה סָאװ יד וליפַא ,לאוג רעתמא ןַא יו ןגיטשעגפיוא זיא טעט

 "עג טינ טייקרעכיז רעייז זיא לייוורעד סָאװ ,רעריפנָא עקיטכיוו וצ טרעה

 טימ טעטימָאק-רעטעברַא םוצ ןקוק ןעמונעג ןבָאה ייז ךיוא --- טָארדַאב ןעוו

 ןיא רעצישַאב ןוא דניירפ ַאזַא ָאד זיא'ס זַא ,ןסיוו סָאד .ןעגנונעפָאה עיינ

 יו ,םינפוא ןכוז ןעמענ ,טרָא ןפיוא ,ןילַא תוחוכ ןבעגעג ייז טָאה ,קרָאידוינ

 ואו שרעדנַא ץעגרע ןעמוקנָא ןוא עטיל ןופ ןסײרסױרַא םדוק ךיז ױזַא

 רעצנַאג רעד רעביא עזייר ַא טניימעג ןַאד סָאד טָאה ענוװָאק ,ענליוו ןיא)

 לפיש ןיילק ַא טימ טרָאד ןופ ןוא ; קָאטסָאװידַאלװ ןייק דנַאלסור ןופ טיירב

 -רעשיפ ןשינַאּפַאי םענערָאװעג-קיטכיװ לָאמ ַא טימ ,םענעפָאלשרַאפ םוצ

 ,רעכיז ןעוועג ןעמ זיא ,ןגָאלשרעד טינ ךיז טעוו ןעמ ןיהואוו .(ַאגורוצ טרָאּפ

 ןיוש טעװ רע ,ןלַאפ ןזָאל טינ טעטימָאק-רעטעברַא רעד רעטייוו ןיוש טעוװ

 ,דנַאל ןרעכיז ַא וצ ןריפרעד

 טזָאל טנייה .טנערב טייצ יד .ןטסָאק עסיורג טימ ןדנוברַאפ זיא סָאד

 ןעמ טגָאז --- ןעוורַאפ רעדָא סָאװרַאפ ַא ןָא ,ןגרָאמ ןוא --- ןרָאפסיױרַא ןעמ

 ,גנונעּפָאה ןוא ארומ ןופ רעטנָאלּפעג ןיא ןעמ טבעל לייוורעד ,ּפָא
 .קרָאי-ינ ןיא טַאּפ בקעי ךיוא ױזַא ןוא ענווָאק ןוא ענליוו ןיא ױזַא

 יא
 "יב ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג םעצולּפ טַאּפ החּפשמ יד זיא לָאמ ַא טימ

 ,עקינילדָארג יד ,רעטומ ןוא יורפ עיירטעג יד ,טַאּפ הקבר ,ּפַאלק ןטסרעט

 טימ לופ ,ןירערעל-לוש ענעבעגעגרעביא יד ,עקטסילַאיצָאס עשידיי עצלָאטש

 רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןופ געוו ןפיוא זיא ,רעדניק עריא רַאפ ארומ ןוא גרָאז

 ,םירבח עלַא רַאפ ןדנָאפ עקירעמַא ןופ עטקישעגרעבירַא ןגירק וצ ,תוחילש

 ןקידמעצולּפ ַא ןופ ןברָאטשעג טונימ רָאּפ ַא ןופ ךשמב ןוא ןלַאפעגקעװַא
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 טומעג טָאה היוול ריא ןליפַא ,רָאי 52 םיוק ןופ רעטלע ןיא קַאטַא-ץרַאה

 א ןעוועג זיא סע .לייאעג ןיא ,םייהעג יו טעמכ ,ליטש ןרעוו טריפעגכרודַא

 ןריטסערַא ָאד ןענעק ןטנעגַא-,ד .וװ .ק .נ עשיטסינומָאק עשידיי יד זַא ,ארומ

 רעד תעב ןעוועג ןענייז ,החּפשמ רעד רעסיוא ,םירבח רָאּפ ַא זיולב ,ןוז םעד

 -ַאֹּפ עלַא ןופ בצמ םעד ןופ עיצַארטסוליא עשיגַארט ַא -- היוול רעקירעיורט

 -ָאיּפ עטשרע יד ןופ רבח רעיירטעג רעד ,יקסניליג המלש .,םיטילּפ עשיטיל

 יד קרָאי-ינ ןיא ןטַאּפ וצ טריפַארגעלעט טָאה ,יובפיוא-לוש ןופ ןרָאי-רענ

 "ָאגאב-ןרערט ַא טַאּפ טגירק םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .העידי עקירעיורט

 .ענווָאק ןיא רעדניק ענייז ןופ ווירב םענעס

 -עג רעד ןופ ןבעל ענייר סָאד ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא םעצולּפ זיא יױזַא

 טימ יז זיא טנגוי רעירפ ריא ןופ .ןירעפמעקטימ ןוא עמַאמ ,יורפ רעיירט

 -סנבעל סטַאּפ ןופ ןגעוו-ףמַאק עלַא ףיוא ןעגנַאגעגטימ םזילַאעדיא ןעמורפ

 טינ סייוו סָאװ ןביולג ַא טימ ,טיײקינילדָארג ןוא תונשקע טימ טָאה יז .גנַאג

 םעד טימ יז טליפעגנָא ,םייה יד טיובעג ,ןסימָארּפמָאק ןוא תוקפס ןייק ןופ

 ,טלעװ רעקידרשוי רערעסעב ַא ףיױוא גנונעפָאה ןופ ,טפַאשביל ןופ טסייג

 רעלופ ַאזַא ןיא טָאה יז סָאװ ,טייקשידיי רענרעדָאמ רעשירעפמעק רעד ןופ

 ןַאמ ריא טימ טלייטעג סָאמ

 -מעקטימ ,םירבח יד ייב רעיורט ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה טיוט ריא

 ,טצַאשעג ןוא טנעקעג טוג ױזַא יז ןבָאה סָאװ ,רעוט-לוש ,רעפ

 ןכָארבעצ קידנעטשלופ רעדניק עריא ןזָאלעגרעביא טָאה יז

 החּפשמ יד רעדייא געט עטלייצעג שממ טלעװ רעד ןופ קעװַא זיא יז

 ,עקירעמַא -- טלעוװ רעיינ רעד וצ געוו ןגנַאל ןיא ןזָאל טפרַאדעג ךיז טָאה

= 
 רעטקרַאטשרַאפ רעד ןיא ,רעיורט םענעמוקעגנָא קידמעצולּפ םעד ןיא

 -עג גנוקרַאטש ןוא טסיירט עקיצנייא סטַאּפ בקעי זיא ,רעדניק יד רַאפ גרָאז

 רעקידנגנירד רעד ןיא ןבָארגניא רעכעלטנירג ךָאנ ,רעפיט ךָאנ ךיז : ןעוו

 .גָאט ןופ עגר עיירפ עדעי ריא טימ ןליפסיוא ,טעברַא-גנוטער

 ,ךיירקנַארפ ןופ :עטעװעטַארעג עטשרע יד ןעמוקנָא ןָא ןביוה טָא ןוא

 ,ןָאבַאסיל ןייק עינַאּפש-ָאקנַארפ ןוא ןעיינעריּפ יד רעביא ,דנַאל-ישיוו רעביא

 "רעד ךעלפיש עניילק עטקַאּפעגנָא-גנע טימ ןטרָאד ןופ ןוא --- לַאגוטרָאּפ

 עשידיי עקיטכיוו ,םירבח ערעייט ,עטנַאקַאב עטלַא קרָאי-וינ ןייק ךיז ןגָארט

 -ימ רעטמירַאב רעד ,שטיװָאמַארבַא לאפר : רעוט-רוטלוק ,רעריפ-רעטעברַא

 ,יקסרוק ץנַארפ ;ןטַאקָאמעד-לַאיצָאס עשיסור יד ןופ ןוא "דנובק ןופ רער
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 "רעב ןיא טרעטשינעג טָאה טַאּפ ןעוו ןטייצ יד ןופ רבח רעטוג רעטלַא רעד

 לאינד ;טעָאּפ רעטמירַאב רעד ,ןרָאהנײא דוד ;וװיכרַא ןשידנוב ןיא ןיל

 "ירעשט .א רעקירָאטסיה רעד ;רעדורב סקעדַאלװ ןוא סרעגינ .ש ,ינרַאשט

 ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא סענעמ ,א ,רעוװָאק

 ,רעלדַא ךירדירפ --- דיירפ ןופ רעטיצ ַא : רעריפ עשידיי-טינ יד ןופ ןוא

 רעקשטיטלַא רעד !לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסילַאיצַָאס ןופ רַאטערקעס רעד

 רָאטקיװ רעטָאפ סרעלדַא ךירדירפ טימ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןעגָאבנעלע םלעהליוו

 ;ײטרַאּפ עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשיכיירטסע עקיטכעמ יד טיובעג רעלדַא

 ןופ רָאטקַאדער רעד קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ ךָאנ --- רעפּפמַאטש ךירדירפ

 -לַאיצָאס רעשטייד רעקיטכעמ רעד ןופ ןַאגרָא-טּפױה םעד -- ?סטרעוורָאפ;

 וצ ךיז טעילוט סָאװ ,טילּפ רעזָאלצוש ,רעזָאלמייה ַא טציא --- עיטַארקָאמעד

 -ָאס עשירַאגנוא ;טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ טנעה עקידנפלעה יד

 -יפ רעד ;ירעק לוָאּפ ,ידולאּפ :ןעמענ עקידנעגנילק-דמערפ טימ ןטסילַאיצ

 ךירפגיז טיבעג-ןטעדוס ןופ ןטסילַאיצָאס עשטייד ענעבירטרַאפ יד ןופ רער

 ָאטָא רעריפ ןשיטסילַאיצָאס ןטמירַאב ןופ הנמלא יד לסיב ַא רעטעּפש ; בוַאט

 : ןטסילַאיצָאס עשיסור עטעװעטַארעג יד ןָא ןעמוק סע .רעוַאב ַאנעלעה ,רעוַאב

 רעד ןופ רעציזרָאפ רעד ,,ר .ס יד ןופ ווָאנרעשט רָאטקיװ רערַאדנעגעל רעד

 לַאטורב ױזַא ןבָאה ןזָארטַאמ עשיסור יד עכלעוו ,*גנולמַאזרַאפ-גנודנירג;

 -ַאיצָאס יד ןופ רעריפ רעקימַאלּפ רעד ,ילעטערעצ ...ןבירטעגרעדנַאנופ

 -ראג רעטעּפ ,וועיטנעסקווא ,ןַאד רָאדָאיפ ...עמוד רעשירַאצ רעד ןיא ןטסיל

 ...ןָאסנָארַא ירָאגירג ,ץרַאװש ןָאמָאלָאס ,ווָאגוי ,ווָאניזנעז רימידַאלוװ ,יוו

 ערעייז ןופ ןייש םעד ךרוד ןרָאװעג ןטכױלַאב ךָאד זיא טנגוי סטַאּפ

 !ןעמענ עכעלרעה

 -יטנַא עשיסור ,עשיכיירטסע ,עשטייד עטמירַאב עטעװעטַארעג ןעמוק טָא

 ,קנַארפ דרַאנָאעל ,ןעדייה דַארנָאק : ןלַאוטקעלעטניא עסיורג ,רעביירש עשיצַאנ

 עשיטסילַאיצָאס יד ,ןרעטש דלעפטיול ןוא קענַאּפַאּפ טסנרע ,ןילבעד דערפלַא

 קרַאמ :עטנרעלעג ,רעביירש עשיסור-שידיי עטמירַאב .ןיוו ןופ רעוט-רוטלוק

 .רעצינשיוו קרַאמ ,ווָאנַאדלַא

 ןוא ענליו ןיא ןטעטילַאמרָאפ עטצעל יד טקידיילרעד ןרעוו ךעלדנע

 ןגרָאזַאב וצ ןזיװַאב טַאּפ הקבר ךָאנ טָאה תואצוה-עזייר ףיוא טלעג .ענווָאק

 ןלָאצוצסױא עקירעמַא ןופ גָאזנָא ןַא ,*רעפסנַארט; ַא ךרוד) טיוט ריא רַאפ

 ,(קרָאי-וינ ןיא ןרעוו טלָאצעגסױא טעװ עמוס עקיבלעז יד ןוא ענליוו ןיא טלעג

 ,עװקסָאמ ןייק ענליוו ןוא ענוװָאק ןופ עּפורג עטשרע יד טריפ ןַאב ַא
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 עװקסָאמ ןופ :ןגָאז ןטעליב יד .החּפשמ עטמותירַאפ סטַאּפ בקעי ייז ןשיווצ

 -ָאק ןייק טינ סע זיא ? ןרָאפרעד ןיהַא ןעמ טעװ רעבָא .קָאטסָאוװידַאלוו ןייק

 :ןקזוח ןַאב ןיא עקידנזיירטימ עשיטעווָאס ? עקטסַאּפ עשיטסינומ

 !סױרַא טינ רענייק טרָאפ דנַאל רעזדנוא ןופ ---

 טָאה ,ריביס רַאפ ,*טסַאלבָא רעקָאטסָאװידַאלװא רַאפ ,לֵאפ ןדעי ףיוא

 .י.ךיש ערעווש ,םישובלמ עמערַאװ ןעמונעגטימ ןעמ

 ןיא ןיוש ןעמ זיא טָא ןוא ,געט ןעצ עגנַאל טרָאפ ,טרָאפ ןַאב יד רעבָא

 םייב טייטש לפיש שיזענַאּפַאי ןיילק ַא .קָאטסָאװידַאלװ ןעיורג ,ןעמערָא

 יד טרעוו דלַאב .ןטנעמוקָאד ןופ לָארטנָאק עגנערטש ַא ,טרָאּפ םענעזָאלעגּפָא

 ןטנַארגימע עשידיי טימ טקַאּפעגרעביא ףיש

 ,ךיירפ יד טמיוצ ןעמ .גערב ןופ ּפָא ךיז טלייט לפיש סָאד ...!ךעלדנע

 יד ןיא ץלַא ךָאנ ךָאד זיא ןעמ רעבָא .ןרערט טימ ךיז ןסיגרַאפ ןגיוא יד

 !ןרעסַאװ עשיסור

 ןופ טקַא רעטשרע רעד .החמש יד סיוא טכערב ןגרָאמ וצ ףיוא טשרע

 ,םינּפ םענעגייא םעד ןעמוקַאב קירוצ .דרָאב יד ןרעשּפָא :ןוז סטַאּפ

 ןעמ ; טייקנַארק"םי .ןרעסַאװ יד רעביא לפיש סָאד ךיז טּפעלש געט יירד

 ןופ םולשב סױרַא זיא ןעמ ? סע טרַא ןעמעוו .ליד ןפיוא טפָאלש ןעמ ,טגיל

 !לגענ סנילַאטס

 ןיא געט עצנַאג ּפָא טגיל ןעמ .ָאיקָאט ןיא ןיוש רעטעּפש געט רָאּפ ַא

 קרָאי-וינ ןופ ןעמוקעגנָא סעּפע ןענייז ,טפַאשלעזעג קוק סַאמָאט ןופ ָארויב

 ןפױוא עמיטש עכיוה ַא לָאמ ַא טימ 1 ןטרַאק-ספיש ףיוא ןעגנוקיטעטשַאב

 טרעוו טַאּפ ,רמ ַא 1 טַאּפ ,רמ ַא ָאד זיא :טפַאשלעזעג"עזייר רעד ןופ רעכליה

 !ןָאפעלעט םוצ ןפורעג

 ןעמיטש ייווצ ,עמַארד רעסיורג טימ ןדָאלעגנָא עגר עכעלסעגרַאפמוא ןַא

 ןופ טיירב רעד רעביא ,ןַאעקָא ןשיפיצַאּפ ןכעלדנעמוא ןרעביא ךיז ןגָארט

 סיוא ךיז ןענייוו ,ךיז ןשיוצ ןדער ןוז ןוא עטַאט :טנעניטנָאק רענַאקירעמַא

 .י.ןרעדנַא ןרַאפ רענייא

 עטעװעטַארעגּפָא עפורג עטשרע יד טריפ ףיש עכעלגעמ עטשרע יד

 ,לטַאיס ןופ טרָאּפ ןיא ּפָא ייז טרַאװ ווָאקנימ היעשי רעיירטעג רעד ,ןלױּפ ןופ

 עטמַאַאב-עיצַארגימיא יד טימ ןלענקנייא געט רָאּפ ַא רעירפ ךָאנ ףרַאד רע

 ןוא ןטנעמוקָאד עכעלנייוועגמוא יד טימ ,עּפורג רעכעלנייוועגמוא רעד ןגעוו

 | ,סעזיוו-?ןטסירוט; עלַאמרָאנמוא

 רענַאקירעמַא םעד ןרירַאב סיפ יד .ףיש ןופ ןזָאלעגּפָארַא -- ךעלדנע
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 ? רַאפעג עקידנרעיול יד רעמ ָאטינ ? ןרָאװעג לוצינ ? תמא עקַאט סע זיא ,ןדָאב

 טרַאװ סָאװ ,ןטַאּפ וצ הרושב עטוג יד לטַאיס ןופ טריפַארגעלעט ווָאקנימ

 עטיל ןופ ןצכַא עטשרע יד :קרָאיײ-וינ ןיא דלודעגמוא רעטסערג רעד טימ

 "וצ סעלעשזדנַא סָאל ןיא טרָאפ רע .ןַאב ןיא ןיײרַא ייז טצעז רע ! ןעמוקעגנָא

 ,חנ ןעמוקנָא ןטרָאד ףרַאד דלַאב :סעיטרַאּפ עיינ יד רַאפ ןדָאב םעד ןטיירג

 יייערעדנַא ליפ ,ןָאסלעדנעמ המלש ,יקסווָאסָאק רימידַאלווװ

 -יזערּפ ַא טנייה טלייו עקירעמַא ,1940 רעבמעווָאנ רעט6 רעד זיא'ס

 ַא טימ טַאּפ בקעי טייטש גָאט םעד ? יקליוו לעדנעוו רעדָא טלעווזור :טנעד

 ןֶָא טנייה ןעמוק רעדניק ענייז .עיצנַאטס-ןַאב רעד ייב ץרַאה ןקידנרעטַאלפ

 ןטימ ןָא ךיוא טמוק ןוז רעגנוי ןייז -- ןבענרעד טייטש יקסדורגָאװָאנ לאונמע

 ,םורַא ייז ןעלגניר םירבח עּפורג ַא ,ןַאב ןקיבלעז

 -רַאפ-החּפשמ ןופ טנעמָאמ רעטרַאגעג גנַאל רעד .ךעלדנע רע זיא טָא

 ַא ןיא רעטכָאט ןייז ןוא רונש רעד טימ ןוז ןייז קעװַא טריפ טַאּפ .גנוקינייא

 לייורעד .טיירגעגוצ ייז רַאפ טָאה רע סָאװ ,הריד רעטרילבעמסיוא שירפ

 יד זַא ,סױרַא רעבָא ךיז טזייוו דלַאב .ןעמַאװצ ןעניואוו ןעמענ ןעמ טעװ

 -סױרַא ךיילג זומ יז .ןרָאװעג קנַארק רָאי-רעדנַאװ ןרעווש ןתעב זיא רעטכָאט

 -רָאּפ סָאד .גניר-רעטעברַא ןופ םוירָאטַאנַאס-יטרעביל ןיא ןרעוו טקישעג

 ַא ןטרַאװרעד ייז : זירּפרוס ַא ןגעקַאד ןבָאה ,רונש רעד טימ ןוז רעד ,קלָאפ

 עשרָאטקָאד ןכוז ןָא ןוז רעד טבייה לייוורעד .עדייז ַא ןרעו טעװ טַאּפ ,דניק

 ןיא ןירעדיינש סלַא ןטעברַא טייג ,ךָאנ ןעק יז גנַאל יו ,רונש יד .טעברַא

 ,ּפַאש ַא

 -רַאפ טעברַא יד .החּפשמ רעד טימ ךס ןייק ןבעגּפָא טינ ךיז ןעק טַאּפ

 טשרע ךיז טבייה עטעװעטַארעג ןופ םָארטש רעד .טייצ עצנַאג ןייז טגנַאל

 -ַאטיא ,עשטייד ןופ רעריפ טימ ןטרָאּפסנַארט עקידרדסכ -- עּפָאריײא ןופ .ןָא

 -ָאס עשיזיוצנַארפ ,עשיכיירטסע ,עשיכעשט .,עשירַאגנוא ,עשיסור ,עשינעיל

 .רעביירש עטמירַאב-טלעוו ,רעריפ-סנָאינוי-דיירט ,ןטסילַאיצ

 רָאג ןעמ ןעק .ןלוּפ ןופ םירבח יד ןטרַאװּפָא זיא דיירפ עטסערג יד

 ,םירבח יד ןענעגעגַאב טייג רע ןעװ טַאּפ בקעי ַא טליפ סע סָאװ ןביײרשַאב

 יז רַאפ ךיז ןלעטשנייא ןייז קנַאד ַא סָאמ רעסיורג ַא רָאג ןיא ,ןענייז סָאװ

 ? ןרָאװעג לוצינ

 ריאמ ,רערעש .ע ר"ד ,יקסווָאסָאק ,חנ -- .ק ,צ ןשידנוב ןופ רעריפ יד

 -יג ,ןַאמסוז ,ןָאסלעדנעמ ,ןַאדזַאק :ָאשיצ רעד ןופ םירבח יד ,רעסַאװ (םייח)

 -סקלָאפ רעד ןופ שיט-עיצקַאדער ןופ םינכש יד .גרעבמורב ףסוי ,יקסניל

8 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 םולש ,ץרַאװש סחנּפ ,סעדָאה קיווייל ,רענפעש .ב ,ןַאמלוש רָאטקיװ : גנוטייצ

 טָא ןוא ,שטיװעלַאכימ שינייב ןופ הנמלא יד ,הניד עטרבח זיא טָא .ץרעה

 טימ ךילרע-ווָאנבוד ַאיפָאס --- ךילרע קירנעה ןטריטסערַא ןופ יורפ יד זיא

 -עפוע ןיילק ַא ןוא ןעיורפ ערעייז ,רָאטקיװ ןוא רעדנַאסקעלַא ןיז ייווצ עריא

 -ָארּפ יד ןופ רעריפ יד .ענליוו ןיא ןריובעג ,לשייק םענעיורטש ַא ןיא על

 ןופ רעריפ יד ,רעבעווש הרש ןירעפמעק עטלַא יד -- ןענייארַאפ עלענָאיסעפ

 ; סַאגיז ,םָארגלימ ,שזַאקעיּפ ,דנַאליואוו ןמלז ,םיובנעזָאר םחנמ ,רעדיינש יד

 ,דלָאגטוג ,י ,ןייטשנעטכיל ןמלז ,גרעבדלָאג רסיא -- ןענייארַאפ ערעדנַא ןופ

 -טנגוי ןופ רעריפנָא רעד { רעליוואוי קרַאמ ,ןַאמּפָא עקשָאי ,ןַאמרעדעּפ לאפר

 ןלױּפ ןיא ריבג ַא לָאמַא ,קנורט .י .י ;גרעבסגילק השמ *טפנוקוצ, דנוב

 -ַאמלעז רעזָאל םירפא :שזדָאל ןופ :ןופלד רערעטנומ ,רעקיצרַאה ַא טציא

 טַאהעג הנותח דלַאב טָאה לטָאמ ןוז רעטסטלע ןייז) החּפשמ ןייז טימ שטיווָאנ

 ייר ַא ,רעניײטָאג ,ןייטשרעבליז ,ןַאמלימ .ש ,(רעטכָאט סטַאּפ בקעי ,ןעמע טימ

 "ילעוּפ עטעװעטַארעג עפורג יד זיא טָא .ץניוָארּפ רעד ןופ רעוט ערעדנַא

 - ,שטיװָארָאטנַאק ,דנַארב ,גרעביט ,יקסווָאנירטיצ ,רענעק בקעי :רעריפ-ןויצ

 ,ס.ּפ.ּפ רעשיליוּפ רעד ןופ רעוט עקיטכיוו עגנוי עּפורג ַא וליפַא .יקסרַאלָאטס

 -רַאפ טייצ רעד טימ ןלעוו ןדיי-טינ ןוא ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ ליפ

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג םעניײמעגלַא ןוא ןשידיי ןיא רעצעלּפ עקיטכיוו ןעמענ

 "כיוו טימ רוטלוק רענַאקירעמַא יד ןוא עשידיי יד ןרעכײרַאב ןלעוװ ערעדנַא

 -רעטעברַא רעד .םיטילּפ עזָאלפליה ךָאנ יז ןענייז טציא .קרעוו עקיגָאװ ,עקיט

 רָאּפ ַא טימ ,ןפָאלש םוצ רעמיצ ַא טימ ןעמוקנָא םייב ייז טגרָאזַאב טעטימָאק

 ָארויב רעד ןיא ייז ןעמוק סנגרָאמ וצ ףיוא .תואצוה עטשרע יד ףיוא רַאלָאד

 סע .רעדימרַאה רעקידרדסכ ַא רעטציא זיא טרָאד ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ

 ןיא טציא זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעד .תונושל עטסנדיישרַאפ יד ןעגנילק

 רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעצנַאג רעד ןופ רעטנעצ רעד טרָאװ ןופ ןיז ןטסלופ

 ,גנוגעווַאב-רעטעברַא

 ַא םורַא ךיז טיירד ,עטמַאַאב ערעדנַא יד יװ טקנוּפ ,טַאּפ בקעי

 עסיורג ַא עקַאט זיא סע .םיא וצ וצ ןלַאפ עלַא .םלוע ןשיווצ רעטמַאלפעצ

 טעװעטַאר ױזַא יו !רעמ ליפ ױזַא ןעװעטַאר ךָאד ףרַאד ןעמ רעבָא .דיירפ

 -ַאיצָאס ןופ רעציזרָאפ ןטלַא םעד ,רעקורב עד ןוא ? םולב ןָאעל סױרַא ןעמ

 ,רעקיטכעמ ,רעסיורג רעצנַאג רעד ןיא ָאטינ ?לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסיל

 ! ןפלעה וצ ייז *סערדַאק רעדנַא ןייק עקירעמַא רעקיזיר

 ייז ,טסעג עבושח יד רָאפ סעמַאנפיוא ,ןעגנוציז עכעלרעייפ רָאפ ןעמוק
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 עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 ןייא ןגעו ןעמ טדער רקיע רעד רעבָא ,טעטימָאק-רעטעברַא םעד ןעקנַאד

 ןשטנעמ יד ןעװעטַארסױרַא ףכית זומ ןעמ ! הפרש עדליוו ַא טנערב סע : ךַאז

 ּ! רעייפ ןופ

 יד ןופ ןטימ ןיא זיב טעברַא ערעווש -- ןעגנוציז עכעלרעייפ יד ךָאנ

 סעיפַארגָאיב טימ טנעמטרַאּפעד-טייטס ןרַאפ סעטסיל עיינ ןטיירגוצ .טכענ

 -רַא ןופ ןדנָאפ יד :רקיע רעד ןוא .רעוט עשיטילָאּפ רעטרעדנוה עשירפ ןופ

 -ענ ןעמ לָאז ןענַאװ ןופ !טּפעשעגסיױא גנַאל ןיוש ןענייז טעטימָאק-רעטעב

 "וצ זַא ,ןזָאלרעד טינ ןפוא םושב ךָאד רָאט ןעמ ןוא ? תואצוה-עזייר ףיוא ןעמ

 ! רקפה ףיוא ןרעוו טזָאלעגרעביא טינ רעוו לָאז םעד ביל

 -עג טינ ןעמ טָאה עדנַאגַאּפָארּפ עקרַאטש וצ ןייק ,למוט ןסיורג וצ ןייק

 -ַאוו ןיא סעזיוו יד ןגָארקעג טָאה ןעמ עכלעוו רַאפ ,יד ןופ ליפ .ןכַאמ טנָאק

 סעירָאטירעט-ישיװ ןוא ?יצַאנ יד ןיא ןעוועג לייוורעד ךָאנ ןענייז ,ןָאטגניש

 זיא רעכעלרעפעג ךָאנ !ןטַאש ייז ןעק טרָאװ קירעביא ןַא .ךיירקנַארפ ןופ

 ןטיבעג עשיטעווָאס יד ןופ עיצקַא גנוטער רעד ןגעוו ןביירש וצ ןעוועג

 -לַאפ ףיוא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטגָאיעג ןעוועג ךָאד ןענייז ןטרָאד

 ...ייצילָאּפ רעד ךרוד ןרָאװעג טכוזעג ןענייז ,ןטנעמוקָאד עש

 -ָאק עשידיי יד ןעוועג ןענייז --- ןגיוושעג טינ רָאג ןיוש טָאה סע רעוו

 יו ,?סיצַאנומָאק, יד ,טקַאּפ ןילַאטס-רעלטיה ןופ רעקידיײטרַאפ יד ,ןטסינומ

 .ןפורעג ןַאד ייז טָאה סַאג עשידיי יד

 ןעמ ! ךיירקנַארפ ןופ ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק יד ּפָארַא טגנערב ןעמ --

 ןייא ןייק !רעקלעפ יד ןופ דנַאלרעטָאפ ןופ ןריטרעזעד ,רעטעררַאפ טגנערב

 -  .טרעדליּפעג ייז ןבָאה -- !רעכערברַאפ יד טָא רַאפ טנעס

 ףיורעד טרעפטנע סַאג-רעטעברַא עשידיי יד ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 ,ןײּפמַאק-גנוטער יסנעשזדריומע ןקידרַאלָאד-טנזיוט 150 ַא ןרימַאלקָארּפ טימ

 סטַאּפ טרעה רעריפ-ןָאינוי-דיירט עשידיי עטסקיטכיוו 200 ןופ גנולמַאזרַאפ ַא

 : ןדלעמ ייז .טכירַאב ןקידהמשנ

 ןייז ןלעו סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןטנעגַא סרעלטיה ןופ טנעה יד --

 !ץרוק וצ

 -ףליה ןקימַאלפ םעד טייז רעצנַאג א ףיוא טקורד "סטרעוורָאפ; רעד

 בקעי :רבחמ) גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד וצ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ףור

 -לטנַאמ-ןעיורפ) רעקיימקוָאלק עלַא .גלָאפרעד רעקיזיר ַא זיא עיצקַא יד .(טַאּפ

 ץרעמ ןט15 םעד ןטעברַא קרָאי-וינ ןופ סרעגענ ,רענעילַאטיא ,ןדיי ,(רעדיינש

 -רעטעברַא ןשידיי ןרַאפ ןבעגעגּפָא טרעו תוריכש ןוא גָאט ןבלַאה ַא 1
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "ןעיורפ) "סרעקיימסערד; עלַא סע ןעוט רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ .טעטימָאק
 טערט רע .ןייּפמַאק ןסיורג םעד טימ ןָא טריפ טַאּפ בקעי .(רעדיינש-רעדיילק
 רעבעגּפָא-טכירַאב רעד רע זיא טָא ,ןעגנולמַאזרַאפ רעקילדנעצ ףיוא ףיוא
 ,עיזיוויד גניר-רעטעברַא רעד ןופ רעוט טנזיוט ןופ גנולמַאזרַאפ רעד ףיוא
 רע .ָאגַאקיש ןיא ,רָאמיטלַאב ןיא ,ָאטנָארָאט ןיא רע זיא סנגרָאמ וצ ףיוא
 רע ןוא ןילקורב ןוא סקנָארב ןיא ןעגנולמַאזרַאפ עסיורג ףיוא ףיוא טערט
 ןופ רעוט עטעװעטרַאחרַאפ יד רעצ ןייז טימ ןענייווטימ טכַאמ ,טימ טסייר
 ,ןפערטנעמַאזוצ עניילק ףיוא סנָאינוי יד

 208 -- 1941 רַאונַאי ןיא :"ןרעפיצ עטלַאק, יד ןיוש םיא ןביירט טציא
 -קנַארפ ןופ טכַארבעג ןיוש : לירּפַא ןיא .געוו ןיא ןענייז 81 .ןעמוקעגנָא ןיוש
 ןטרַאװ ןָאבַאסיל ןיא --- רעבָא ,123 -- ןַאּפַאי רעביא דנַאלסור ןופ ; 400 ךייר
 סיוא ןקוק סע לפיוו סייוו רעוו .ליפ ױזַא ךיוא --- ןַאּפַאי ןיא ; 100 ךָאנ ןיוש
 עלַא ןבעגעגסיוא גנַאל ןיוש ?ענליוו ןיא ,זולוט ןיא ,יעסרַאמ ןיא ןגיוא יד

 טיציפעד ַא ףיוא טעברַאעגפױרַא ןיוש ךיז .טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןדנָאפ
 ןעמענ ןעמ טעװ ןענַאװ ןופ .רַאלָאד טנזיױט 72 ףיוא תוביחתה ענעמונעג ןופ
 ?רעטלעג יד

 !עיגרענע יד ןעלּפָאטרַאפ !ןטעברַא רעמ : לַאװק ןייא ןופ
 יד טימ ףערטנעמַאזוװצ רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעסיורג ַא רָאפ טמוק טָא

 ,שטייד סוילוי ,ןשטיװָאמַארבַא ןופ דייר-קנַאד יד טרעה טַאּפ .עטעװעטַארעג
 רע .ןאד ַאידיל ,רעפּפמַאטש ךירדירפ ,חנ ,םיובלגיז רוטרַא ,וועיטנעסקווא
 שימייה ,עיינ ןוא עטנַאקַאב עטלַא רעטרעדנוה לַאז ןיא שיט-רענדער ןופ טעז
 ןופ ןעגנורעייטשייב עניילק ערעייז וצ ייז ןגָארט טָא .רעמינּפ ענערָאװעג

 ,ץרַאה סָאד ךיז טיירפ .עקירעמַא ןיא ןעניול עטשרע ערעייז
 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רָאפנעמַאזוצ רעסיורג רעד רָאפ טמוק

 -ץרּפ ,לָאה יגענרַאק ןטקַאּפעגרעביא ןסיורג ןיא זיא גנוציז-גנונעפערעד יד
 --- רענַאקירעמַא יד ןופ ןדער סע .גנוסירגַאב ַא וצ טקיש טלעוווור טנעדיז
 -עטַארעג יד ןופ ןוא ןיקנעּפ רעטכיר ,רעגינ ,ווָאקנימ ,ןיקסַאב ,ןַאהַאק .בא
 ּפָא טַאּפ טיג סנגרָאמ וצ ףיוא .חנ ,שטיװָאמַארבַא ,רעלדַא ךירדירפ : עטעוו
 םיא ןעק רע ןוא עּפָארײא ןופ טייקיטעט רעד ןגעוו טכירַאב ןלַארטנעצ םעד
 ןרעפיצ טימ ןוא --- עטעװעטַארעג רעקילדנעצ ןופ ןעמענ טימ ןליפנָא ןיוש
 .ןרעוו טעװעטַארעג ךָאנ ןפרַאד סָאװ רעטרעדנוה ןגעוו

 טעטימָאק-רעטעברַא ןופ עיצקַא-גנוטער יד ןעמ טעװ רעטעּפש ןרָאי טימ

 טנעמָאמ ןטסנביוהרעד םעד יװ ןוא שינעעשעג עשירָאטסיה ַא יװ ןצַאשּפָא
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 עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא זיא סע .טעטימָאק-רעטעברַא ןופ עטכישעג רעד ןיא

 זיא סע .עּפָאריײא ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ *בַאטשילַארענעג; רעד

 עשידיי יד סָאװ ,ןטסעב ןופ לייט רעסיורג ַא םוקמוא ןופ ןרָאװעג לוצינ

 "גוא ןַאד טעװ ןעמ .טגָאמרַאפ ןבָאה םזילַאיצַאס רעשידיי רעד ןוא רוטלוק

 "עגנָא סָאטַאּפ ןייז טימ ,עיגרענע ןייז טימ טָאה טַאּפ ױזַא יו ןכיירטשרעט

 געט עקידנפיױל-לענש ענעי ןיא ,טציא רעבָא ;רעצרעה סנעמעלַא ןדנוצ

 | :סנייא רָאנ טַאּפ סייוו

 ןעמ ! רעייפ ןרעסערג ַא ךָאנ ןדניצנָא ףרַאד'מ !קיניײװ וצ ץלַא זיא'ס --

 ,ץרוק טרעוו טייצ יד !ןעװעטַאר זומ

 א
 זיא רעוט-רעטעברַא עטָארדַאב יד ןעװעטַארסױרַא םעד טימ לעלַארַאּפ

 ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ףליה יד ןעגנַאגעג טייצ עצנַאג יד

 "ידיי רעד זיא ןרָאי עטשרע יד ןופ ךשמב .סעירָאטירעט עטריּפוקָא-יצַאנ יד

 "ייארַאפ יד ןיא סערדַא רעקיצנייא רעד ןעוועג טעטימָאק-רעטעברַא רעש

 "ָאינוי-דיירט ןוא עשיטסילַאיצָאס עלַאגעלמוא יד ןכלעוו וצ ,ןטַאטש עטקינ

 רעד ןיא רעיטשרָאפ ערעייז ןוא עּפָארײא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינ

 רעלעיסנַאניפ ןוא רעשילַארָאמ ךָאנ ןדנעוו טנעקעג ךיז ןבָאה טלעוו רעיירפ

 ,גנוטער ןוא ףליה

 יִצ טלפייווצעג בייהנָא ןופ ןבָאה עסערּפ יד ,גנוריגער רענַאקירעמַא יד

 -ָאק-רעטעברַא רעד .גנוטיידַאב ַא סעּפע טָאה גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד

 ,גנונעקרענָא ריא רַאפ ןעניוועג ,ןריזירַאלוּפָאּפ יז טפרַאדעג טָאה טעטימ

 "ןמָאק ןיא ןוא ןעלקיטרַא ענעגייא ןיא טכַארבעג רדסכ טָאה טַאּפ ,גנוציטש

 -יטסילַאיצָאס רעלַאגעלמוא רעד ןופ תועידי טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןטַאקינ

 ןקורדרעביא ןגעלפ עקירעמַא ןופ ןלַאנרושז-רעטעברַא יד .גנוגעווַאב רעש

 -סױרַא ןעמונעג רעטעּפש טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ןטרָאּפער יד טָא
 ,(* "עטגיזַאב-טינ יד ןופ עמיטש יד; לַאנרושז ןשילגנע ןלעיצעּפס ַא ןבעג

 -ַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ןעמ טָאה זייווכעלסיב

 טנעקעג טָאּפ טָאה 1942 ןיא .גנונעקרענָא עקיטיינ יד טפמעקעגסיוא גנוגעוו

 :טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע רעד וצ ןטכירַאב

 "ידרערעטנוא רעד רַאפ ףליה רעד ןופ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא;
 "ידַאר א ןרָאװעג ןגָארטעגנײרַא טייצ רעד רַאפ זיא גנוגעווַאב רעש

*( 0106 04 406 806000406264 
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  ןבָאה רימ עכלעוו ,גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד .גנורעדנע עלַאק
 -יטכיוו ַא רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרָאװעג זיא ,טכַארטעגסױא טשרמולכ
 יז טנָארפ ןטירד ןכעלקריוו םעד טעדליבעגסיוא טָאה יז ,רָאטקַאפ רעק

 ; טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 "געל יד ןופ דרע רעד רעטנוא רעפמעקיטּפיוה יד ןענייז רעוו;
 טשרעה סע ןוא לוויטש עשיצַאנ יד ןטערט סע עכלעוו רעביא ,רעד
 עלַאגעלמוא יד ,רעטעברַא יד ןענייז סָאד ? טסיופ עשירעלטיה יד
 -ָאס יד ייר רעטשרע רעד ןיא ןענייז סָאד .סעיצַאזינַאגרָא"רעטעברַא
 -- סָאטעג עשידיי יד ןיא :רעדנעל ענעדיײשרַאפ יד ןופ ןטסילַאיצ
 ןשָאלעגסױא טינ זיא רעצרעה ערעייז ןיא ,ןטסילַאיצָאס עשידיי יד
 ןגעק טסעטָארּפ ןופ םַאלפ רעד ,טייהיירפ ךָאנ טפַאשקנעב יד ןרָאװעג
 .רעקידלַאװגרַאפ ןוא רעדרעמ יד

 "רַאפ יד ןענואוועג לכ'םדוק טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד
 גיל-רָאביײל רעד ןופ ,.ָא .ייא .יס ןוא .ל וװָא ,פ .א ןופ שינעדנעטש
 רעד רַאפ *ליסנוַאק; ַא ןופ גנודליבסיוא רעד רַאפ סטייר ןעמוי רָאפ
 ליסנוַאק ןופ עיידיא יד ..גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידרערעטנוא
 ןבָאה רימ .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא
 םיא ןיא ןענייז טציא ןוא טירש עלענָאיצַאזינַאגרָא עלַא טכַאמעג

 ,דנַאלשטיײד ,ןליוּפ ,ךיירקנַארפ :רעדנעל עקידנגלָאפ ןטָארטרַאפ

 ,דנַא"א עיגעװרָאנ ,עילַאטיא ,ןרַאגנוא ,עיקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע
 ןייז טעװ גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא יד זַא ,ןטרַאװרעד רימ
 רָאי ןיא גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ןבעגוצסיוא חכב
 ,?רַאלָאד ןָאילימ ייווצ רעפעגמוא 3

 ירעמַא רעד ןופ גנונעקרענָא יד ןעניוועג וצ ןעוועג זיא רעקיטכיוו ךָאנ

 ,םיצעוי-ילעב עשירעטילימ יד ייב ,טנעמטרַאּפעד-טייטס ןיא .גנוריגער רענַאק

 "עג טינ ןענייז לײטּפָא-עדנַאגַאּפָארּפ רענַאקירעמַא רעד ןופ רעריפנָא יד ייב

 -יטסילַאיצָאס ערעייז ןוא רעפמעק-רעטעברַא יד רַאפ סעיטַאּפמיס ןייק ןעוו

 בם .ןעיידיא עש

 ןופ ץנערעפנָאק ַא ןעמוקעגרָאפ זיא טעטימָאק-רעטעברַא םעד קנַאד ַא

 םעד טימ "גנוגעַאב-רעטעברַא רעשידרערעטנוא רעד רַאפ ליסנוַאק; םעד

 ףערטנעמַאװצ םעד טָא קנַאד ַא ,?עיצַאמרָאפניא-גירק רַאפ סיפָא; ןשהכולמ

 ףיוא ףליה ןעמוקַאב ןעגנוגעוװַאב עשידרערעטנוא יד ןופ רעײטשרָאפ יד ןבָאה

 זיא ,רעדנעל ערעייז וצ ָאידַאר ןכרוד ןדער ,טעברַא רעייז ןקרַאטשרַאפ וצ

 -עג רדסכ סיפָא סטַאּפ ןיא ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא סָאװ ,רעדנואוו ןייק טינ

 "גַארפ ,עשיכיירטסע ,עשירַאגנוא ,עשיליוּפ יד ןופ רעייטשרָאפ ןפערט טנעק
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 עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 "ַאינַאגרָא-ףמַאק עלַאגעלמוא עשיגעװרָאנ רעטעּפש ,עשינעילַאטיא ,עשיזיוצ

 .ןטסילַאיצָאס עשטייד יד ןופ רעריפ יד ףליה ךָאנ ןעמוקעג ןענייז סע .סעיצ

 -רַא עטײנַאב יד ןיא ןטמַא עכיוה רָאג ןעמונרַאפ םעדכָאנ ןבָאה ייז ןופ ליפ

 יז ןגעלפ ןַאד .ןעגנוריגער עשיטַארקָאמעד יד ןיא ןוא ןעגנוגעווַאב-רעטעב

 ןוא עוויטוקעזקע ןוא טעטימָאק-סיפָא םעד ןופ ןעגנוציז יד רַאפ ןטערטפיוא

 ןיא ןקישרעביא ןגעלפ ייז עכלעוו ,סעידיסבוס ןרעװ טמיטשַאב ןגעלפ סע

 .רעדנעל עטריּפוקָא יד

 יז זַא ,ןעגנַאלרַאפ ייז ןופ טעטימָאק-רעטעברַא רעד טגעלפ קיטייצכיילג

 ,ןצעזעג ןוא ןגָאזוצ סנטייצַאב ןצעזכרודַא ןעגנוריגער-תולג ערעייז ןיא ןלָאז

 ,טציא זַא ןוא { ןדיי ענערָאװעג-לוצינ יד טייהיירפ עלופ ןרעכיזרַאפ ןלָאז סָאװ

 -גלָאפרַאפ יד ןפלעה וצ גנורעקלעפַאב רעייז וצ ןרילעּפַא יז ןלָאז ,גירק ןיא

 -ימעסיטנַא יד ואוו ,ןלױּפ עגונב ןעוועג סע זיא קיטכיוװ לעיצעּפס ,ןדיי עט

 ןיא ןוא טנעמַאלרַאּפ-תולג ןשילױּפ ןיא קרַאטש ןעוועג ןענייז תוחוכ עשיט

 טינעג טליפעג ךיז טָאה גנוריגער-תולג עשילױּפ יד ןעוו .אפוג ןלױּפ

 -עסיטנַא םעד טלייטרוארַאפ סָאװ גנורעלקרעד עכעלטנפע ןַא ןבעגוצסױרַא

 יד ןופ קיטילָאּפ רעשידיי-יטנַא רעד ןופ ּפָא ךיז טצענערג סָאװ ,םזיטימ

 רעשידיי רעד טרעכיזרַאפ טָאה ןוא ןעגנוריגער עשיליוּפ עקידהמחלמרַאפ

 סע יז טָאה -- ןלוּפ ןקיטפנוקוצ ןיא גנוקיטכערַאבכיײלג עלופ טייהרעדנימ

 -סינימ רעשַיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד סָאװ עיצַארַאלקעד ַא ךרוד ןָאטעג

 "רַא ןרַאפ ןבעגעגּפָא גנוריגער רעד ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה קישטנַאטס ןַאי רעט

 טעטימָאק-רעטעברַא ןכרוד זיא עיצַארַאלקעד עקיזָאד יד) טעטימָאק-רעטעב

 .(רושָארב רעקיטייזצכעז ַא ןיא 1942 רַאונַאי ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא

 ןעיײרפַאב ןכָאנ טָאה ָארישז לַארענעג רעטכער רעשיזיוצנַארפ רעד ןעוו

 סָאװ ,ןצעזעג-עימערק עטלַא יד ןופ ןפַאשּפָא סָאד טריטערקעד עקירפַא-ןופצ

 טָאה ,טכער-רעגריב עשיזיוצנַארּפ רישזלַא ןופ ןדיי יד טרעכיזרַאפ ןבָאה

 -יױצנַארפ רעד טימ ייס ןעגנודניברַאפ ענייז ךרוד טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 זַא ,ןפלָאהעגטימ קרַאטש טפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא רעד טימ ייס ,רעשיז

 .ןרעוו טלעטשעגקירוצ ןלָאז טכער עשידיי יד |

 -עגסױרַא ןפוא ןרַאברעדנואוו ַאזַא ףיוא ןענייז ןדיי עשינעד יד ןעוו

 רעטשרע רעד ןיא ןעשעג סע זיא ,סעּפַאל עשיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טלגומש

 יד ןוא רעטעברַא עשינעד יד ןופ טעברַא רעשירעלעטשנייא רעד קנַאד ַא ייר

 טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ןדעװש ןופ רעריפנָא-גנוריגער עשיטסילַאיצָאס

 ןשידעווש ןכרוד .גנודניברַאפ רעשירעדורב ןיא ןענַאטשעג ןדייב ייז טימ זיא
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 "עווש יד וצ טקישעגרעביא ףכית טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה רָאדַאסַאבמַא

 .םיטילּפ עשינעד יד ןפלעה ףיוא רַאלָאד טנזיױט 10 סנָאינוי-דיירט עשיד

 ןיא םולב ןָאעל רעביא טּפשמ ַא טנדרָאעגנייא טָאה טכַאמ-ישיוו יד

 ַא ןיב ךיא ןוא דיי ַא ןיב ךיא, גנורעלקרעד עצלָאטש סמולב ןָאעל .םָאיר

 -רעטעברַא רעד ,דנַאטשרעדיװ וצ ףור רעקיטכעמ ַא ןעוועג זיא ?טסילַאיצָאס

 -ַאמ ךעלטנפע טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד ןעוועג זיא טעטימָאק

 ןיא .רעריפ ןשיטסילַאיצָאס ןטנענימָארּפ ןטימ טעטירַאדילָאס ריא טריטסעפינ

 גָאטסטרובעג ןטס70 סמולב ןָאעל ןרעייפ וצ לָאה יגענרַאק ןיא גניטימ ןסיורג

 -עטניא רענַאקירעמַא רעד ןופ רעיײטשרָאפ עקיטכיוו טקילײטַאב ךיז ןבָאה

 -ַאדילָאס עסיורג יד טריאיציניא טָאה סָאװ ,טַאּפ בקעי .טלעוו רעלעוטקעל

 ךיל ַא סקיווייל .ה טנעיילעג םלוע ןקיזיר ןרַאפ טָאה ,עיצַאטסעּפינַאמ-טעטיר

 ןקידרעטעּפש סמולב ןָאעל ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא .םולב ןָאעל טעמדיוועג

 :ווירב-קנַאד

 טרירעג ןטספיט םוצ ךימ טָאה לעצ-טפַאשגנַאפעג ןיימ ןיא;
 ןיא ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןופ סורג רעד
 רךימ ןוא ייליבוי ןיימ טרעייפעג טייצ רעד ןופ שינרעטסניפ רעד
 רעדעי יו בעל ךיא .גנונעפָאה ןוא טומ ןופ קורדסיוא ןַא טקישעג
 ױזַא טעברַא ךיא .ןביולג טימ לופ רעבָא ,טייקיאורמוא ןיא רענייא
 ?ערעדנַא ליפ יו ,ןעק ךיא לפיוו ליפ

 עקיזָאד יד קירעהעג יו טצַאשעגּפָא טָאה גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד

 "יב ןייא ךָאנ ןעגנערב רימָאל ,ףליה עשרבח ןוא גנואיצַאב עכעלרעדירב

 "ייא ןיא עיסימ ַא ףיוא ןרָאפעגּפָא קירוצ עקירעמַא ןופ זיא 1943 ףוס .ליּפש

 ןָאקַאַאה גנוגעװַאב -רעטעברַא רעשיגעװרָאנ רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד עּפָאר

 "גנונעגעזעג ַא טנדרָאעגניא םיא רַאפ טָאה טעטימָאק-רעסעברַא רעד .יל

 "מעצעד ןט19) "סטרעװרָאפ, ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה טַאּפ .ףערטנעמַאזוצ

 : רעטרעוו-גנונעגעזעג ס'יל ןופ גוצסיוא ןקידנגלָאפ (1943 רעב

 ,ןדיי 1600 םורַא יו רעמ טינ ןעוועג ןענייז דנַאל רעזדנוא ןיא;
 טינ ףירגַאב ןייק בָאה ךעלנעזרעּפ ךיא .ןעזעגנָא טינ ךיז ןבָאה ייז
 -ייצ ןוא רעכיב ןיא טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ץוח ,ןדיי ןגעוו טַאהעג
 רעשידיי ַא טימ ךיז טנגעגַאב לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא .ןעגנוט
 -עברַא ןשידיי ןופ עּפורג יד ןעוועג זיא סָאד .קרָאי-וינ ןיא עּפורג
 ,עקירעמַא ןיא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,םישדח יד רַאפ .טעטימָאק-רעט
 -נעמַאװצ ענעדישרַאפ ןיא ךיז טקילײטַאב ,דנַאל סָאד טזיירעגכרוד
 ןופ רעריפ יד טימ שינעגעגַאב יד טעװ ,ןצנערעפנָאק ןוא ןעמוק
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 עטסמענעגנָא יד סלַא רימ ייב ןביילב טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי
  צטשרע יד ןעוועג זיא סָאד ,ןשינעגעגַאב עלַא ןופ עטסקיטכיוװ ןוא
 ךיא .ןדָאב רענַאקירעמַא ןפיוא ,ָאד טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ ,עּפורג -

 דניירפ ןשיווצ ,םירבח ןשיווצ ןיב ךיא זַא ,טליפרעד ךיילג בָאה
 "עג עקיבלעז יד רעביא ןבעל ןוא רימ טימ ךַארּפש ןייא ןדער סָאװ
 דנַאל רעזדנוא ןעוו סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא ,ןעמוק לעװ ךיא ואוו ,ןליפ
 רַאפ ןליפ ךיא לעװ ,ןעמוק ןיהַא לעװ ךיא ןוא ,ןרעוו טיירפַאב טעו

 -ַאב ןיימ ןופ ןלייצרעד וצ ןטכילפ עטסמענעגנָא עניימ ןופ ענייא
 "עט ןייז ןוא םיא ןגעוו ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא ןטימ שינעגעג
 ."טייקיט

 טריויטָאמ טעטימָאק-רעטעברַא רעד זיא טעברַא-ףליה רעד טָא ןיא

 -ַאיצָאס יד רַאפ טעטירַאדילָאס ןופ ןליפעג ענײמעגלַא ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג

 :טרילומרָאפ סע טָאה טַאּפ יװ ,סָאװ סעיצַאזינַאגרָא-רעטעברַא עשיטסיל

 -רַא רעד ןופ המשנ יד ,חכ רעדנגעווַאב רעד ןייז ןפרַאד ייז;
 רעיוב יד ןופ ןוא סיצַאנ יד ןגעק רעפמעק יד ןופ גנוגעוװַאב-רעטעב
 ,?עּפָארייא ןיא ןבעל םעיינ ןופ

 :ןליצ ערעדנַא ,ןעגנוריויטָאמ ערעדנַא טַאהעג ךיוא קיטייצכיילג טָאה רע

 רעשידיי רעד זַא ,קידנסיוו ,ןדיי סלַא ךיוא סע ןעוט רימ;
 ,טייהיירפ רעד ןופ קיגנעהּפָא זיא רעדנעל ליפ יד ןיא לרוג
 .רעדנעל יד ןיא ןשרעה ןלעוװ סָאװ ,טייקילעזקילג ןוא עיטַארקָאמעד

 ןלעוו סָאװ רעדנעל יד ןיא ןעוו ,ןַאד רָאנ ןרעוו טריטנַארַאג ןעק סָאד
 ןליּפש גנוגעוװַאב עשיטסילַאיצָאס יד טעװ ,םיתמה תיחת ןייטשפיוא
 .*לָאר ענעדײשטנַא ןוא עקיטכיוו ַא

 "עלרעה ַא זיא גנוגעװַאב רעשיידרערעטנוא רעד רַאפ ףליה עסיורג יד
 טַאּפ ןעו טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עטכישעג רעד ןופ לטיּפַאק רעכ
 ןרָאי ערעטצניפ יד ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ רעדור םייב ןענַאטשעג זיא
 -סיוא רעקידנעטשלופ רעד ןגעוו תועידי יד ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה'ס ןעוו
 ןופ טשרעהַאב ןעוועג זיא טימעג סָאד ןוא עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ןופ גנוטָאר
 ַא ןעועג םירבח ענייז ןוא ןטַאּפ רַאפ סָאד זיא ,טײקיזָאלּפליה רעשיגַארט
 : גנוקרַאטש ןופ ןוא טסיירט ןופ רוקמ

 רימ .ןשטייד יד טימ המחלמ רעד וצ גָארטיײב ןקיטכיוו ַא ןכַאמ רימ
 רימ ןפלעה םעד ךרוד ןוא סעיטסעב עשיצַאנ יד רעביא גיז םעד וצ ןלייא
 !גנַאגרעטנוא ןופ קלָאפ רעזדנוא ןופ ךעלטשעל יד ןעװעטַאר

26 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 לא
58 | 

 ןכעלנעזרעפ סטַאּפ ןיא ןשינעעשעג עקיטכיוו רָאפ ןעמוק 1941 רָאי ןיא

 | | .ןבעל
 טדניברַאפ (עמע) ימענ רעטכָאט ןייז ! הריד רעד ןיא ןטַאּפ ייב הנותח ַא

 ןשידנוב ןופ ןוז םעד ,שטיװָאנַאמלעז לטָאמ --- ןטלייוװעגסיױא ריא טימ ךיז
 -- דניירפ עטנעָאנ ענייז טעברַאפ טַאּפ .רעזָאל םירפא ,שזדָאל ןופ רעריפ

 החמש עטשרע יד ןעוועג זיא'ס .עקירעמַא ןופ עיינ יד ,ןליױּפ ןופ עטלַא יד

 רעדנוזַאב ַא טימ ךרודַא רעבירעד זיא יז .עטעװעטַארעגּפָא יד ןופ ןבעל ןיא

 ,עטקילײטַאב עלַא ךרוד ןרָאװעג טנָאמרעד ןרָאי עגנַאל זיא ןוא דיירפ

 טלעטשעגנייא ךיז טָאה גנודניברַאפ עיירטעג תמאב ןוא עטנעָאנ ַא

 -ייב .סעשטיװָאנַאמלעז *ערעטלע; יד ,םינתוחמ ענייז ןוא טַאּפ בקעי ןשיווצ

 ךיז ןלעטש לטָאמ ןוא עמע יװ טגלָאפעגכָאנ דיירפ טימ ןבָאה םידדצ עד

 טימ זיא עמע) קידנעטשטסבלעז לעירעטַאמ ןרעוו ,סיפ ענעגייא ערעייז ףיוא
 ךיז טַאּפ בקעי טָאה רעבָא רעירפ ךָאנ .(ןירָאטקָאד ַא ןרָאװעג טייצ רעד
 -רָאּפ ןרעטלע ,ןטייווצ ןופ ,לקינייא ןטשרע ןייז טימ ןגָארטמורַא ןעמונעג
 ןטימ ,עלהקבר ,לקינייא סָאד .הכרב רונש ןייז ןוא לאונמע ןוז ןייז --- קלָאפ
 ןרָאװעג ןריובעג זיא ,עבָאב רענעטינשרַאפ םעצולּפ ױזַא ריא ךָאנ ןעמָאנ
 ןשידיי ןופ תוחילש ַא ףיוא ןעוועג זיא טַאּפ בקעי ןעוו ,1941 יַאמ ןט18 םעד

 ַא ןופ תורוש רָאּפ ַא ןענייז טָא .געפיניוו ןטייוו ןיא טעטימָאק-רעטעברַא
 רעוט ןשיטסילַאיצָאס םעד וצ) ןבירשעג ןַאד טָאה רע סָאװ ווירב ןטַאװירּפ
 ; (סייוו לאומש דניירפ ןטוג ןוא

 --- עמַאמ ַא ןרָאװעג זיא הכרב .עדייז ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,ָאיק
 ,רימ ןעמ טביירש ױזַא ,ןגיוא עיולב טימ עלעדיימ טור ַא ןריובעג
 -סיוא טוג טינ ךיז ןבָאה טלעוו רעד ףיוא ןטפַאשטניירפ עניימ עלַא
 טציא זיא .לזמ ןיימ ןיוש זיא ױזַא זַא ,סיוא טעז ,טציא זיב טזָאלעג
 "מוא ןַא וצ ? ענדָאמ טינ --- טפַאשטניירפ עשילרעטסיוא ןַא ןבילבעג
 ,"לַאטיּפסָאה רעקרָאי-וינ ַא ןיא עלעדיימ טיור טנַאקַאב

 ןיא ץַאלּפ ןשפיה ַא ןעמונרַאפ לענש טָאה עלעדימ עטיור סָאד טָא

 א ךָאנ -- ךעלקינייא יירד ערעדנַא יד ךָאנרעד ןוא ;טַאּפ בקעי ןופ ןצרַאה

 יד ןופ ןדעי ייב ךעלעמהרבא ייוצ ןוא עמע רעטכָאט רעד ייב עלהקבר

 טָאה לעיצעּפס .תחנ ןופ לַאװק רעקידרדסכ ַא ןעוועג ןענייז יז .רעדניק ייווצ

 ענייז רָאנ טינ סָאװ ,טימרעד טריצלָאטש ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טַאּפ

 ,שידיי ןקיסילפ ,ןקיטכיצ ,םענייר ַא ןדייר ךעלקינייא יד ךיוא רָאנ ,רעדניק

 יירפ ךיז ןעק ,עדייז רעד ,רע ןוא ,ךַארּפש עכעלריטַאנ רעייז זיא שידיי זַא
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 ןוא רע זַא ;טנעָאנ ױזַא םיא זיא סָאװ ,ךַארּפש רעד ןיא ייז טימ ןסעומשסיוא

 "החּפשמ עשיאיידיא עטנעָאנ ןייא סיוא ןדליב ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז

 ,טייהנייא

 ןעמעוו ,ללכה ןמ אצוי רעשוריפב ַא ןעוועג טַאּפ בקעי זיא ןיז םעד ןיא

 ץלָאטש ןופ רוקמ רעקידרדסכ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןעוועג אנקמ ןבָאה עלַא

 עכעלדיימרַאפמוא עלַא טימ ,טעברַא רערעווש ןייז ןיא גנוקרַאטש ןופ ןוא

 ןעגנושיוטנַא ןוא ןטייקירעווש ,תורושב ערעטיב ,תורצ ,ןשפנ-תמגע

 רע ןעמעוו טימ ,טַאּפ ַאדירפ ןרָאװעג לענש זיא רַאּפשנָא רעטייווצ רעד

 ,טייקנדנובעגוצ ןוא עביל ריא טימ ,1941 טסברַאה ןיא טַאהעג הנותח טָאה

 ךעלגעמ יז טָאה םיא רַאפ גרָאז רעכעלרעהפיואמוא ריא ,טפַאשיירטעג ריא

 -עש ןוא טייקלדורּפש סנעמעוו ,ןבעל ןייז טימ ןייגוצנָא םיא רַאפ טכַאמעג

 .ןסקָאװעג רעהפיוא ןָא זיא טייקשירעפ

 -נע עכעלנעזרעּפ יד רעסיוא לייוו ,קיטכיוו לעיצעּפס ןרָאװעג זיא סָאד

 ,גנורעדנע עכעלטפַאשלעזעג עקיטכיוו רעייז ַא ןעמוקעגוצ זיא ,ןעגנורעד

 "עברַא ןשידי םעד טכַאמעג םסרופמ טָאה עיצקַא-גנוטער עסיורג יד

 "ידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא ךיוא ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טעטימָאק-רעט

 ןופ וויטַאיציניא יד ,עיגרענע יד טרעדנואווַאב ןבָאה עלַא ,טפַאשלעזעג רעש

 -ימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס רעד טרעוװ 1941 יַאמ ןיא ,רעריפנָא ענייז

 רעד ןרעװ וצ ןדַאלעגנייא ,ווָאקנימ היעשי רעכעלדימרעדמוא רעד ,טעט

 -ןציּפש, רעטסכעה רעד ,"ליסנוַאק שיאושזד לַארענעשזד; ןופ רַאטערקעס

 ייס גנונעקרענָא עסױרג ַא זיא'ס .םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ *עיצַאזינַאגרָא

 .טעטימָאק-רעטעברַא ןרַאפ ייס ,ךעלנעזרעּפ ןווָאקנימ רַאפ

 ? טרָא ןייז ןעמענרַאפ לָאז רעוו

 סטַאּפ ,רעכעלריטַאנ ןוא רעטכייל ַא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא לַאװסיױא רעד

 עצנַאג יד ןסיירטימ ןוא ןרעטסײגַאב וצ טייקיאעפ ןייז ,ןערב ןוא וויטַאיציניא

 ןייז טנעקעג ןבָאה רעוט יד .טנַאקַאב טוג ןעוועג ןיוש זיא םורַא הביבס

 טימ ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ ןוא עטוג ןטלַאהנייא ןוא ןדניבוצנָא טייקיאעפ

 ןעניפעג ןוא גנוגייצרעביא ןוא טנעמַארעּפמעט םענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ

 .זעטניס ןשירעפעש ַא ייז טימ

 עיצַאזינַאגרָא רעד וצ טײקלַאיָאל ןייז ,טייקנבעגעגרעביא ןייז : ףוסל ןוא

 יד ןריפ וצ טייקיאעפ ןייז ,ןטנַאלַאט עלענָאיצַאזינַאגרָא עסיורג ענייז ןוא

 -עג יד וצ ,געוו ןעמַאזניימעג ןפיוא ןרָאטקעס עריא עלַא ,גנוגעוַאב עצנַאג

 ,ןליצ עמַאזניימ
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 "וויטוקעזקע סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב טַאּפ זיא 1941 יַאמ ןטס20 םעד

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס

 ןטסָאּפ ןכעלטרָאװטנַארַאפ-רעװש ןוא ןכיוה ןקיזָאד םעד ףיוא זיא רע

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןייז ןופ ףוס םוצ זיב ןענַאטשעג

 עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה 9

 "רוטלוק ןוא -רעטעברַא יד ןעװעטַאר וצ עיצקַא יד טָאה ךעלריטַאנ

 ענייז ןוא טַאּפ בקעי ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד טדנעװעגּפָא טינ רעריפ

 רעד רעטנוא ןדיי יד ןעװעטַאר וצ עבַאגפיוא רעלַארטנעצ רעד ןופ םירבח

 .טפַאשרעה-דלַאװג רעשיטעווָאס ןוא רעשיצַאנ

 ףליה -- ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טיבעג רעלעיצעּפס רעד

 עשידיי ערעדנַא ןוא "דנוב; רעד סָאװ ,טעברַא רעשידרערעטנוא רעד רַאפ

 עטנעָאנ-לעיצעּפס רַאפ ;ןלױּפ ןיא טריזינַאגרָא ןבָאה ןעײטרַאּפ-רעטעברַא

 ךָאנ טָאה סָאװ ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ עטמירַאב יד לשמל יװ ,סעיצוטיטסניא

 זַא ,טכירַאב ַא ןעמוקעגנָא דלַאב זיא סע רעכלעוו ןופ ןוא טריטסיזקע ןַאד

 -רושז ,רעביירש עשידיי רַאפ :"רעגנוה ןופ סיוא ןעייג, ןטרָאד רעדניק יד

 -ףליה עטלפייווצרַאפ ןעמוקעגנָא ןענייז סע) ןרָאיטקַא עשידיי רַאפ ,ןטסילַאנ

 רַאפ ;(ןרָאיטקַא 51 ,רעביירש 116 ןופ ןעמענ עטנכערעגסיוא טימ ןפור

 עשינַאּפַאי יד ןיהואוו ,יַאכנַאש ןייק  זירַאּפ ןוא עשרַאװ ןיא ןכיק-רעטעברַא

 טינ ןבָאה סָאװ ,דנאלסור ןופ םיטילּפ ענעמוקעגנָא יד טקישרַאפ טָאה טכַאמ

 .סעזיוו-עיצַארגימע עקידרעטייוו ןייק טַאהעג

 בקעי טָאה גנוגעווַאב רעשידרערעטנוא רעד טימ גנודניברַאפ-ליפעג ןייז

 ,"ןלױּפ ןופ סָאטעג יד ןיא; לקיטרַא ןַא ןיא טקירדעגסיױוא ערעדנַא ןשיוצ טַאּפ

 ,(1941 רַאורבעפ) "טייצ רעזנואא רעמונ ןטשרע ןיא ןענישרעד זיא סָאװ

 רעריפ עשידנוב יד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ ,ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא טָאה'ס ןכלעוו

 טַאּפ רעכלעוו ןופ ,"דנוב ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַאק יד ,ענליוו ןופ

 רימ ,ץנעטסיזקע ריא ןופ טייצ עצנַאג יד דילגטימ רעקיטעט ַא ןעוועג זיא

 : טרָאד ןענעייל |
 ּפָא ןדנוא טלייט םי ַא ,קרָאי-וינ ןיא תורוש יד טָא ביירש ךיא;

 קנַאדעג ןוא ץרַאה רעזדנוא רעבָא ,ןליימ רעטנזיוט .סָאטעג יד ןופ
 ,טרָאד טגיל

 .ךיז טבָארג ,גנַארדסנבעל רעד ףיט רעד ןיא ןייא ךיז טבָארג ,.,,
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 עּפָארייא-חרומ ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה

 ןעמ טקניוו ,טייהרעמוטש ךרוד ךיז ןעמ טדער .דרע רעד רעטנוא
 -ּפָא-ָאידַאר ַא ,טייוו ןופ סורג ַא ןײרַא טלַאפ .ןגיוא טימ ךרוד ךיז
 ,סמעדיוב רעביא ןוא ,ןרעלעק רעביא ןוא ,ּפערט רעביא ןוא .גנַאלק
 ,טדניברַאפ סָאװ ,םעדָאפ רעטיור ַא ,םעדָאפ רעד רעטייוו ךיז טניּפש
 ןרעטקַארַאכ טדימש ןוא רעצרעה טעװעטרַאה סָאװ ,טקינייארַאפ

 טציא ןענייז ָאטעג ןיא .ָאטעג ןיא ןײלַא טינ טציא ןענייז רימ
 -קנַארפ זיא ָאטעג ןיא ,ןליױּפ זיא ָאטעג ןיא .רעקלעפ ןוא רעקלעפ
 ןיא ,ןטייק ןיא -- דנַאלשטייד ןופ קלָאפ סָאד זיא ָאטעג ןיא .ךייר
 ,דנַאש ןיא ןוא טולב

 -מַאז ףרַאד ןעמ ,ןכערבעצ טנעװיָאטעג יד ןעמַאזצ ןלעוו רימ = |
 ןבָארגרַאפ ךיז ףרַאד ןעמ ,רעיודסיוא ,תונשקע ףרַאד ןעמ .תוחוכ ןעל
 .דרע רעד רעטנוא רעפיט ןוא ףיט

 -- השקשינ ,טמוק גָאט רעד .ןעמוק טעװ גָאט רעד

 ."ןרעוו ןכָארבעג ךיוא ןלעוו ץיײרקנקַאה ןטימ רעסעמ עגנַאל סָאד

 ןשיאעּפָארײא ןופ עדַאקָאלב עשימָאנָאקע ןַא טרעלקרעד טָאה דנַאלגנע

 -ַאב רעייז טָאה סָאד ,טציטשעגרעטנוא סע טָאה עקירעמַא ןוא טנעניטנָאק

 וצ ץַאזנגעק ןיא .סָאטעג יד ןיא זייּפש ןוא טלעג ןקישרעביא סָאד טרעווש

 מָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנַא ייד ַא

 -יצַאנ יד ןיא ףליה ןקיש וצ טָאברַאפ םעד טָא ןעמונעגנָא טינ לָאמ ןייק טעט

 ןטלעטשרַאפ ןכעלגעמ ןדעי ןצונסיוא טגעלפ רע .סעירָאטירעט עטריּפוקָא

 טקישעג וליפַא רע טָאה טייצ עסיוועג ַא .טלעג ןקישוצרעביא ידכ ,געוו

 ןופ ,ןָאבסיל ןופ ,טקערידמוא ךָאנרעד ,קרָאיײ"וינ ןופ טקעריד זייּפש ךעלקעּפ

 ןשטייד יד .עשרַאװ ןייק ןעגנַאגרעד זיא לייטכורב רעניילק ַא זיולב) ץייווש

 | ,(ךיז רַאפ ןעמונעגוצ לייט ןטסערג םעד ןבָאה

 "נָא ריא זַא ,טסואוועג טָאה עשרַאװ ןיא גנוגעווַאב עשידרערעטנוא יד

 טגירק 1940 טסברַאה ןיא ,טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד זיא רַאּפש

 :עשרַאװ ןופ ווירב ןקידנגלָאפ םעד טעטימָאקי-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -ניפ עפיט יד ןופ ךייא ןקיש רימ סָאװ סורג םעד ףיוא טמענ;,
 ןגעוומוא ךרוד זַא ,ןביולג רימ ,ןלױּפ ןיא ןבעל ןשידיי ןופ ןשינרעטס
 רעזדנוא טימ ןעמַאזוצ .ןייגרעד ךייא וצ רעטרעוו ערעזדנוא ןלעוו
 -רַאבקנַאד עשירבח עטסקיצרַאה רעזדנוא ךייא וצ רימ ןגָארט סורג
 ,"טייק

 "רעד ,רעהפיוא ןָא ןקורד ןעגנוטייצ יד סָאװ ,ןָא ןעמוק סָאװ ,ןסורג יד

 םוקמואיןסַאמ ןגעוו ,תוטיחש ערעמַאזיורג ןוא ערעסערג רדסכ ןגעוו ןלייצ

 ,רעגנוה ןופ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 תוחוכ רעמ סָאװ ןריזיליבָאמ רדסכ טריבורּפ טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 רעדילגטימ יד וצ ףור רעד זיא טָא .סָאטעג יד ןיא טעברַא-ףליה רעד רַאפ

 -עברַא ןשידיי םעד רַאפ טעברַא גָאט א ןבעגּפָא ןגעוו גניר-רעטעברַא ןופ

 ;(טַאּפ בקעי ןופ ןבירשעג) טעטימָאק-רעט
 ןעמ זַא ,ןעקנעדעג גניר-רעטעברַא ןופ דילגטימ רעדעי לָאז;

 ןסיב ַא טלײטעגּפָא טינ טָאה ןעמ ןעוו ,שיט םוצ ןצעז טינ ךיז ןעק
 ,טעב ןיא ןפָאלש ןגייל טינ ךיז ןָאק ןעמ : עקירעגנוה יד רַאפ טיורב

 ןָאק ןעמ .,דנו-ענ ןענייז סָאװ ,יד רַאפ ןָאטעג טינרָאג טָאה ןעמ ביוא
 טָאה'מ ביוא ,עקירעמַא ןופ טפול רעיירפ רעד טימ ןעמעטָא טינ
 -רַאפ יד ןוא טייהיירפ רַאפ עקידנפמעק יד ןפמלעה וצ ןָאטעג טינרָאג
 ."רעדנעל עטקיטולברַאפ ןוא עטקינייּפרַאפ ,עטפַאלקש

 טעטימָאק רעטעברַא רעשידי רעד זיא גירק ןצנַאג םעד ןופ ךשמב

 -רעמַא ןיא טפַאשרעּפרעק עכעלטפַאשלעזעג עשידיי עקיצנייא יד שיטקַאפ

 -ךעטנוא יד ןפלעה וצ ףיוא תוחוכ עריא עלַא ןפָא טריזיליבָאמ סָאװ ,עק

 עסיורג ערעייז טימ ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא --- ןליוּפ ןיא גנוגעווַאב עשידרע

 טעמכ רעדָא טינרָאג טיבעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןעוט ,ןדנָאפ ןוא ןסולפנייא

 ,טיגרָאג יו

 טינ טרעה --- ןטסינומָאק עשידיי יד -- דצ רעכעלטפַאשלעזעג ןייא ןוא - .-

 ןייז רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא ןרענָאיצולָאװער-רטנָאק ןגעק ןצעה וצ ףיוא

 ,"גירק ןשיטסילַאירעּפמיאק םעד ןיא גנוקילײטַאב

 ןשיטסינומָאק ןטצעל ןפיוא טנקירטעגסיוא ןעוועג טינ ךָאנ זיא טניט יד |

 טַאּפ יו םעד ךָאנ טייצ שדוח ַא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןגעק ליװקסַאּפ

 -ַאב טָאה רעלטיה ןוא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס ןרָאװעג זיא

 םעד .ןילַאטס דניירפ-םעזוב ןייז טימ *עבילק עסייה יד ןסיירוצרעביא ןסָאלש

 יד ןבָאה עגר ןייא ןיא .ןכש"חרזמ ןייז ןלַאפַאב רע זיא 1941 ינוי ןטס2

 רעשיטסילַאירעּפמיא רעד :גנולעטשנייא יד טרעדנעעג ןטסינומָאק עשידיי

 ןקיש ןגעוו ,תמא .המחלמ-טייהיירפ עקילייה ַא ןרָאװעג לָאמ ַא טימ זיא גירק

 רעליימ ערעייז ןופ ןעמ טָאה רעדנעל עטריּפוקָא יד ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה

 ,למוט ןקיזיר ַא ןביוהעגפיוא ןבָאה ייז ,טרָאװ ןייק טרעהעג טינ רעטייוו ךיוא
 "םיוא רעקיצנייא-ןייא ןעמדיוו תוחוכ עלַא ןלָאז ןדיי רענַאקירעמַא יד זַא

 | !דנַאברַאפנטַאר םעד ןפלעה : עבַאג
 -ייא ,תועידי ןופ םָארטש רעכעלדנעמוא רעד ןעגנַאגעגנָא זיא לייוורעד

 ןיטולחל זיא ײמרַא עשיסור יד :רערעדנַא רעד ןופ רעגרע לָאמ טנזיוט ענ
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 עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד רַאֿפ ףליה

 סעיזיוויד-רעצנַאּפ עשטייד יד ,דנַאל ריא ןקידייטרַאפ וצ טיירג ןעוועג טינ

 -ָארּפ ךָאנ ץניװָארּפ ,טָאטש ךָאנ טָאטש ןעמונרַאפ טייקלענש-ץילב ןיא ןבָאה

 "לעז רעטנזיוט רעטרעדנוה ,ןריציפָא רעטנזיוט ,ןלַארענעג רעקילדנעצ .ץניוו

 ,טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןיא ןבעגעגרעביא דנַאטשרעדיװ ןָא ךיז ןבָאה רענ

 ןבָאה רעגריב עשיטעווָאס -- ןענָאילימ רשפא ןוא -- רעטנזיוט רעטרעדנוה

 רעייז ןיא ייז ןפלעה ,ןשטייד יד טימ ןרירָאבַאלַאק ןעמונעג הדמתה טימ

 .טעברַא רעשירעדרעמ

 ןופ לייט ַא ןסירעגּפָא טָאה טָאטש רענעמונרַאפ ַא ןופ ןעמָאנ רעדעי

 טנעה-רעלטיה יד ןיא ןלַאפעגניײרַא ןענייז געט עטשרע יד ןיא .המשנ סטַאּפ

 טימ ןעמַאװצ קָאטסילַאיב טָאטשמיײה ןייז ןופ ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ יד

 .תוחּפשמ ערעייז ןוא עלייב ןוא ענייש ,היבצ-רתסא רעטסעווש יירד ענייז

 ןגעו תועידי עקידנרעווילגרַאפ-טולב יד ןעמוקעגנָא ןטרָאד ןופ ןענייז דלַאב

 ןיא טריפעגכרודַא טרָאד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,תוטיחש עכעלרעדיוש יד

 עכלעוו ןדיי רעטנזױט יד ןגעוו ;עיצַאּפוקָא רעד ןופ ךָאװ רעטשרע רעד

 "עגרעטנוא ןַאד ןוא לוש"רָאכ רעסיורג רעד ןיא ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ייז

 -ַאב-רעטעּפש יד ןגעוו ;טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ייז ןוא לוש יד ןדנוצ

 ןשיווצ) "עקידתבש יד; ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,םישודק ענערָאװעג טמיר

 "ַאט סיקסנישטַאבַאט ןעוועג ךיוא זיא ,ןזיװעגסױרַא ךָאנרעד ךיז טָאה ,ייז

 -עגנָא ןענייז ןסעיינ עכעלרעדיוש עכלעזַא טקנוּפ ,(לאומש ןוז רעטריטנַאל

 ,קסניּפ ןוא קסירב ןופ ,ענדָארג ןוא ענליוו ןופ ,עגיר ןוא ענווָאק ןופ ןעמוק

 ןופ -- םורַא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא .ןילָאװ ןוא עילָאדָאּפ ןופ ,גרעבמעל ןופ

 .עניַארקוא ןופ ,דנַאלסורסיײװ ןשִיטעװָאס ןופ טעטש עלַא

 ןעוַארּפס ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה טעטש עטּפַאכרַאפ יד ןיא ןדיי יד טימ

 "גזוט רעטרעדנוה יד ןיא טעדרָאמעגסיוא ייז :געט עטשרע יד ןיא ךיילג

 םוש ןייק טכַאמעג טינ טָאה טכַאמנטַאר יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע .רעט

 ,רַאפעג-טיוט רעד ןופ ןדיי יד ןריאוקַאווע וצ ןעגנוטיירגוצ

 "קנופ-טוג רעירפ רעד ןרָאװעג טרעװשַאב רעיוהעגמוא טציא זיא סע

 זיא ץייווש רעלַארטיײנ רעד ןופ זיולב .ןליוּפ טימ טקַאטנָאק רעקידנרינָאיצ

 רעד ןעוועג ןיוש זיא עקירעביא סָאד .גנודניברַאפ לקיטש ַא ןעוועג ךָאנ

 ןָאדנָאל ןיא גנוריגער-תולג רעשיליוּפ רעד ןשיוװצ טקַאטנָאק רעלַאגעלמוא

 ,דנַאל ןיא רעייטשרָאפ עריא טימ

 ןשיווצ ךַאמּפָא רענעסָאלשעג רעטעּפש רעד טָאה טייז רערעדנַא רעד ןופ

 -ַאב ןענילַאטס טימ יקסרָאקיש לַארענעג ןופ גנוריגער-תולג רעשיליוּפ רעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַאועג ןיא

 ,ריביס ןיא ןרעגַאל-גנַאװצ יד ןופ רעגריב עשיליוּפ עטקישרַאפ יד טיירפ

 ןענופעג ךיז ןבָאה ייז .ןדיי עשילױּפ טנזױט טרעדנוה עכעלטע ייז ןשיווצ

 טעקַאנ בלַאה ,קנַארק ,ןסילשעגּפָאסירעגּפָא ,בצמ ןטסכעלרעדיוש םעד ןיא

 הסיפת ןופ ןרָאװעג טיירפַאב ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ןענייז סע ,קירעגנוה ןוא

 "ור רעד ןופ טרָא-ץיז ןקיטלָאמעד םעד .,וועשיביוק ןופ ,רעטלַא ןוא ךילרע

 "רַאפ ךיז ייז ןבָאה ,עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ ןוא גנוריגער רעשיס

 רעד ךרוד ןרָאװעג טמיטשַאב ןענייז ןטסידנוב ליפ .קרָאײװינ טימ ןדנוב

 .םיטילּפ יד ןשיוצ טעברַא-ףליה רעד טימ ןריפוצנָא עדַאסַאבמַא רעשילױּפ

 טָא ןופ רעריפנָא-טּפיױה יד ןופ רענייא ןייז טפרַאדעג טָאה רעטלַא רָאטקיװ)

 ,(טעברַא-ףליה רעד

 ןלעטשוצנייא ןעגנולעג טעטימָאק-רעטעברַא םעד זיא ןײמעגלַא ןיא

 "סור ןיא ןטפַאשרעיײטשרָאפ עשילױּפ יד טימ ןעגנואיצַאב עקידהשקשינ

 -רעביא זיא ייז ךרוד .םיטילּפ יד רעביא החגשה יד טַאהעג ןבָאה סָאװ ,דנַאל

 "עג ןבָאה םיטילּפ עשידיי רעכלעוו ןופ ,ףליה עסיורג ַא ןרָאװעג טקישעג

 ַא ןלעטשוצנייא ןרָאװעג ךעלגעמ ךיוא זיא סע .סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןסָאנ

 "יירש ,ןטסילַאיצָאס עשידיי רעטרעדנוה טימ גנודניברַאפ-ףליה עטקעריד

 טנעקעג ךיױא ןעמ טָאה ייז וצ .ריביס ןיא רעוט עכעלטפַאשלעזעג ,רעב

 "מַאַאב עשיסור יד עכלעוו רַאפ) ךעלקעּפ-רעדיילק ןוא זייּפש טקעריד ןקיש

 ,קרָאירינ ןופ רעירפ ,(ןלָאצּפָא עכיוה רעיוהעגמוא טגנַאלרַאפ ןבָאה עט

 ,טעטימָאק-ףליה ןלעיצעּפס ַא ךרוד -- ףוסל ןוא ןַארעהעט ןופ רעטעּפש

 וצ ןוא ביבא-לת ןיא ןפַאשעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ

 ,ןדנָאפ עקידנטיײדַאב ןקישרעביא טגעלפ רע ןכלעוו

 ןייק ףליה רענײמעגלַא ןופ ןינע רעד ןעוועג זיא רעטריצילּפמָאק ךס ַא

 ,ןדיי עשיסור רַאפ -- לעיצעּפס ןוא דנַאלסור

 תבוטל עדנַאגַאּפָארּפ עקיזיר ַא ןעגנַאגעגנָא ןַאד זיא דנַאל ןצנַאג ןיא

 טקילײטַאב וויטקַא ךיז ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ,"ףילער רָאװ ןעשָאר; םעד

 ,רעריפ-הכולמ עטסקיטכיװ יד

 -ףליה טימ ןענעגונגַאב טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה ןטסינומָאק יד רעבָא

 -רעהפיואמוא ןַא טריפעג "ףילער רָאװ ןעשָארק םעד ךרוד ןבָאה ייז ,טעברַא

 ןיא עיצַארטליפניא ןוא עיצַאטיגַא עשיטילָאּפ עכיירגלָאפרעד רעייז ןוא עכעל

 ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג רענַאקירעמַא ןצנַאג

 -ַאקירעמַא רעד ןיא דנַאטשרעדיװ ןייק ןענופעג טינ ייז ןבָאה םעד ןיא

 -ילעטניא רעד ייב ,רָאטקעס ןלַארעביל םעד ייב לעיצעּפס ,טפַאשלעזעג רענ
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 עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה

 "כיר עקיצנייא יד .טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד ןיא ךיוא ױזַא ,ץנעג

 רעד טלעטשעגנגעקטנַא ויטקַא ךיז טָאה ןוא ךַאװ ןבילבעג זיא סָאװ ,גנוט

 "רַא רענַאקירעמַא יד ןעוועג זיא ,עיצקַא רעשיטסינומָאק רעטרישזַאלפומַאק

 ,גנוגעװַאב רעטעברַא עשידיי יד לעיצעּפס עקַאט ןוא (+ גנוגעװַאב-רעטעב

 .טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ןעוועג זיא רעגָאזטרָאװ ריא סָאװ

 טָאה ןָאטגנישַאװ ןופ .עגַאל ערעווש ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סע

 ,דנַאלסור ןופ קיטירק עדעי ןליטשנייא לָאז ןעמ זַא ,טקירדעג רדסכ ןעמ

 רעד ףיוא ךיוא טרילָאזיא ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 עיצקעס עשידיי ַא ןפַאשעג טָאה ףילער רָאװ ןעשָאר רעד :סַאג רעשידיי

 טימ ךיז ןבָאה ריא ןיא ןוא רעציזרָאפ-ןרע סלַא ןייטשנייא טרעבלַא טימ

 םוחנ ,זייוו ןעפיטס טימ רעריפ עשיטסינויצ עלַא טקילײטַאב גנורעטסײגַאב

 ר"ד ,שַא םולש ךיוא .שארב ןײטשדלָאג לארשי ,רעווליס ללה ,ןַאמדלָאג

 טשרמולכמ ןוא ןטסינומָאק עשידיי עלַא ךיוא זַא ךיז טייטשרַאפ ןוא יקסווָאלטישז

 "טימ ןטרָאד ןבָאה שארב גרעברלַאג ,צ .ב טימ רעפיולטימ עשיאייטרַאּפמוא

 .טעברַאעג

 יד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג "עיצקעס עשידייק יד טָא זיא ךעלריטַאנ

 -ףליה עצנַאג יד זַא ,ןעוועג זיא גנורעדָאפ עטשרע רעייז .ןטסינומָאק עשידיי

 ,ןלַאנַאק ערעייז ךרוד רָאנ ןייג לָאז סַאג רעשידיי רעד ףיוא טעברַא

 -סיוא טייקטיירג ,טומ ,טייקיקענטרַאה ליפ רעייז טרעדָאפעג ךיז טָאה סע

 טינ ידכ ,עסערּפ רעשידיי רעד ןיא סעקַאטַא ןופ לגָאה ןקידרדסכ ַא ןייטשוצ

 ,טייקידנעטשטסבלעז יד ןטלַאהוצנייא ידכ ,םָארטש ןכרוד ןרעוװ טקנעוװשרַאפ

 יד ןעײרפַאב וצ ןעגנואימַאב עטלפייווצרַאפ ןופ רָאי ַא ךָאנ -- זיא טָא

 -ַּפָא עכעלדנעש ןופ ,רעטלַא ןוא ךילרע רעריפ עשידנוב עטריטסערַא-קירוצ

 שארב ווָאניװטיל רָאדַאסַאבמַא ןטימ רעייטשרָאפ עשייסור יד דצמ ןעײרערַאנ

 טימ ןיוש ןענייז רעטלַא ןוא ךילרע זַא ,הרושב עכעלעדיוש יד ןעמוקעגנָא --

 יד ןעוועג ןיוש זיא טעטסעּפרַאפ ױזַא .ןרָאװעג טעדרָאמרעד קירוצ רָאי ַא

 "ניא ,רעביירש עשידיי עקיטכיוו רָאג ,עטנעָאנ רָאג ןופ ליפ זַא ,רעפסָאמטַא

 טגָאזעגּפָא ןליפַא -- הּפרח רעקיבייא רעייז וצ -- ךיז ןבָאה ,ןלַאוטקעלעט

 .דרָאמ ןכעלדנעש ןקיזָאד ןגעק גנורעלקרעד-טסעטָארּפ ַא ןביירשוצרעטנוא

 יָא-ייא-יס, רעד ןיא .=.ל .פ .ַא, טעברַא ןופ עיצַארעדעפ רענַאקירעמַא. יד רָאנ ךיוא (*
 -קיטכיוו יד ןופ ליפ טרעפ ןבָאה ןוא ךיירסולפנייא רעייז ןעוװעג ןטסינומָאק יד ןענייז
 ,סנָאינוי עטס
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעטלוב ךָאנ טרעוו ןָאפ ןשיטסינומָאקדָארּפ םענײמעגלַא םעד טָא ףיוא

 ןשידיי ןופ טייקידוועעזטייוו עשיטילָאּפ ןוא טײקנטלַאהעגסיױא עשיאיידיא יד

 ,שארב ןינַאכ ,1ג טימ גניר-רעטעברַא ןופ רעוט יד ןופ ,טעטימָאק-רעטעברַא

 -וועעזטייוו ַא --- גנוריפנָא סיקסניבוד דוד רעטנוא לענָאשענרעטניא רעד ןופ

 .ןרָאי עקידרעטייוו יד ןיא ןרָאװעג טקיטכערַאב זיא סָאװ ,טייקיד

 "עג זיא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס סלַא ,טַאּפ בקעי

 ךָאנ --- טָאה סָאװ ,ףמַאק ןטנשקערַאפ םעד טָא ןופ ןטימ עמַאס ןיא ןענַאטש

 ןוחצנ ןטימ טקידנערַאפ ךיז -- ףילער רָאװ ןעשָאר ןטימ םיחוכיו ערעטיב

 | | ; טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ

 "רַא ןייז ןריפ רעטייו ןעק טעטימָאק-רעטעברַא רעשידי רעד (4

 טינ ןוא ףילער רָאװ ןעשָאר רעד טינ ,קידנעטשטסבלעז קידנעטשלופ טעב

 "רַא רעשידיי רעד ןופ "לובג; ןפיוא ןטעברַא ןענעק *עיצקעס עשידיי; ןייז

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד טריטנעזערּפער זיא סָאװ ,טפַאשרעטעב

 רָאװ ןעשָאר םעד ןבעגעגרעביא טינ ןרעוו ןדנָאפ-טלעג םוש ןייק (2

 -מַאז טעוו טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ ,רעטלעג יד רַאפ .ףילער

 ןיא קיטייג ןענייז סָאװ ,ןלַאירעטַאמ עכלעזַא ןרעוו טפיוקעגנייא ןלעוװ ,ןעל

 ,ןפיש יד טימ ןקישּפָא םוצ ןרעוו ןבעגעגרעביא טקעריד ןלעוװ ייז ,דנַאלסור

 ,דנַאלסור ןייק ףליה ןריפ סָאװ

 "עגמיוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד זיא סָאװ ,עיצקַא-ףליה יד

 -ךיוה רעיינ ַא ןעוועג זיא ,ןעגנוגנידַאב ייווצ עקיזָאד יד ףיוא ןרָאװעג ןביוה

 ןבעג וצ טינ ָאד ךיז רימ ןטסעמרַאפ ,טגָאזעג יו ,טייקיטעט ןייז ןיא טקנופ

 ,ןיײּפש ןטרָאּפסנַארט ןופ תומישר ,ןרעפיצ ןענעכערסיוא ,טכירַאב םעיונעג ַא

 רַאפ םישובלמ -- רקיע רעד ןוא ,ײמרַא רעטיור רעד רַאפ ןטלעצעג ,ךלימ

 -יינש עשידיי ןבָאה עיצקַא ןייא ןיא זיולב .תונברק עקידנרירפ ,עטעקַאנ יד

 רעשיסור רעד רַאפ ןרידנומ טנזױט טרעדנוה טיינעגפיוא טסיזמוא רעד

 ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד טלעטשעגוצ טָאה הרוחס יד !ײמרַא

 עיצקַא סקלָאפ עסיורג יד טַאהעג רעבָא טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 ןופ םירבח ענייז ןוא טַאּפ סָאװ ,םישובלמ (עטצונעג םגה) עטוג ןקיש ןופ

 ,טריזינַאגרָא ןוא טכַארטרַאפ ןבָאה טעטימָאק-רעטעברַא

 ןסָאמסקלָאפ עשידיי יד וצ ףור ןקימַאלּפ םעד ןבירשעגנָא טָאה טַאּפ

 : תורוש רָאּפ ַא ןענייז טָא
 "טעווָאס ןופ טעטש יד ןיא ,ןכייט יד ייב ,רעדלעפ יד ףיוא;

 יד ּפָא טציא ךיז טליּפש עװקסָאמ ןופ ןרעיוט יד ייב ,דנַאלסור
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 עּפָארייא-חרזמ ןיא ןדיי יד רַאפ ףליה

 רעד ןופ לַאזקיש רעד טעדײשטנַא טרעוו סע ,עמַארד-טלעוו עטסערג

 ,ןרָאי עגנַאל ףיוא טלעוו

 דנַאלסור-טעווָאס ןופ רעקלעפ יד .טכַאלש ןיא ןעייטש ןענָאילימ |
 ןטימ קעװַא ןעייג טעטש .טייקשיאָארעה עזָאלליּפשייב סױרַא ןזייוו
 -ָארגָאּפ ןביוהעגנָא ןיוש טָאה רעלטיה .טולב ןכייט ןסילפ סע ,רעייפ
 ."ערעטיב ןוא עטלפייווצרַאפ ןענייז ןטכַאלש יד ,עניַארקוא ןיא ןעמ

 טסיא ףיוא רעגַאל רעדיילק רעלַארטנעצ ַא ןרָאװעג טנפעעג זיא סע

 רעד ,ןיול םוש ןָא ,קיליוויירפ טעברַאעג רָאי ייווצ ןבָאה סע ואוו ,ייװדָארב

 ןופ רעטסעווש יד ,ַאקסניוויא ַארעטסע ןוא ןיטשּפע רַאזַאל טסידנוב רעטלַא

 -יישרַאפ יד ןיא ןרעגַאל-רעדיילק ןציירד ןעוועג ןענייז סע .רעטלַא רָאטקיװ

 ןגעלפ סָאטױא עטלַא טימ רעדילגטימ גניר-רעטעברַא .טָאטש ןופ ןלייט ענעד

 ןעוועג .רעגַאל ןלַארטנעצ םוצ םישובלמ יד ןעגנערבוצרעבירַא ןריטנולָאװ

 "ירָאי-77 רעד -- לשמל ,ןטנעמָאמ עקידנריר עקילייצמוא עיצקַא רעד ןיא

 סָאװ ,םאראגראמ םהרבא רעטעברַא-רעדיינש רענעזעוועג רעדנילב-בלַאה רעק

 "יב ַא טימ -- רעגייטש ןטלַא ןטיױל רעגַאל ןלַארטנעצ ןיא ןעמוקעג זיא

 "רַאפ ,ךעלּפענק ןעיײננײרַא טצעזעגקעווַא ךיז ןוא עציילּפ רעד ףיוא ןישַאמ

 ,םישובלמ עטכַארבעגנײרַא יד ןיא סיר ַא ןטכיר

 "עג סעיצַאטס 13 יד ןענייז דלַאב .רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעד

 ,םָארק ןיא ,בוטש ןיא ךיז ייב ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ עטושּפ .קיניײװ וצ ןעוו

 וצ ריט ןופ ןייג ןגעלפ ןריטנולָאװ .רעדיילק רַאפ *ןטקנוּפלמַאז; טנפעעג

 ןעצ טרעדנוה טָאטש ןיא ןעוועג ןיוש ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא .ריט

 ! סרעטנעצ-למַאז עכלעזַא

 ,דנַאל ןופ טעטש עלַא ןיא -- עקיבלעז סָאד

 ,םישובלמ עיינ ןטרָאּפסנַארט עצנַאג ןקישניײרַא ןגעלפ סעמריפ עסיורג

 ַא .ךיש רָאּפ 400 טקישעגניירַא טָאה סָאװ ,עמריפ ַא ןגעוו רימ ןענעייל טָא

 ,רעדיילק עיינ-לגָאּפש 400 רעגַאל ןלַארטנעצ םוצ טכַארבעג טָאה עטייווצ

 ןיא רדסכ ןענעייל רימ ,ןטרָאּפסנַארט יד ןייגּפָא ןבױהעגנָא ןבָאה סע

 | : ?סטרעוורָאפע

 ןיוש טָאה ָאגַאקיש ...דנַאלסור ןייק טקישעגּפָא סנטסַאק 14 עטשרע יד

 רעדיילק טימ סנטסַאק 190 ...םישובלמ טנזיױט 100 עטשרע יד טלמַאזעג

 ןלעוו "סרעקייווק, יד ...דנַאלסור ןייק ץיירק ןטיור ןשילױּפ םוצ טקישעגּפָא

 -נָאק עשיזיוצנַארפ יד ןיא ןדיי יד ןשיווצ םישובלמ ןָאט ןעצ ןלייטרעדנַאנופ

 עדַאסַאבמַא רעשיליוּפ רעד ןופ הלבק יד ןעמוקַאב ...ןרעגַאל-עיצַארטנעצ
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "יילק טנופ 20,055 ןופ טרָאּפסנַארט ןטשרע ןופ םוקנָא ןגעוו דנַאלסור ןיא
 טַאּפ ...סנטסַאק 225 ןיא םישובלמ טנזיוט 200 טקישעגּפָא ןיוש ...רעד
 -ילק רעד וצ ןגָארטעגיײב ןיוש ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט 100 זַא ,טעטכירַאב
 -ָאד טנזױט 22 רַאפ ךלימ ןטרָאּפסנַארט יירד טקישענּפָא . .. עיצקַא-רעד
 -ַאגיס ךעלקעּפ טנזיױט 100 ...רַאלָאד טנזיוט 47 רַאפ ןעניצידעמ ...רַאל

 ּפָא טיג טַאּפ ...לענָאשענרעטניא ןופ לאקָאל ןייא ךרוד טפיוקעגנייא ןטער
 -יד גנירירעטעברַא רעד רַאפ טכירַאב ןלעיצנַאניפ ַא 1942 רעבָאטקָא ןיא
 -עגנייא ףילער רָאװ ןעשָאר ךרוד :טקישעגרעביא רעדיילק רעסיוא .עיזיוו
 ץיירק ןטיױר רענַאקירעמַא ןכרוד  רַאלָאד 45,797 רַאפ ןלַאירעטַאמ עטפיוק
 ,..רַאלָאד 25,000 --- ײמרַא רעטיױר רעד רַאפ ןטלעצעג ; רַאלָאדה 0
 טנופ טנזיױט 125 רָאי םעד טקישעגרעביא ןיוש :1943 ןופ טכירַאב ַא ןיא
 יירד :םישובלמ עטקישעגרעביא יד ןופ טרעװ עטצַאשעג יד ...םישובלמ
 ,..רעטייוו ױזַא ןוא ...,רַאלָאד ןָאילימ

 טגָאז דנַאלסור :ןטסינומָאק יד דצמ תורצ יד רעטייוו ןרעיוד יאדווַא
 ,.,דנַאלטעל ןוא עטיל ןופ םיטילּפ עשידיי רַאפ ףליה ןביולרעד וצ ּפָא ךיז
 -עברַא ןשידיי ןגעק רעהפיוא ןָא ןצעה ןטסינומָאק עשידיי רענַאקירעמַא יד
 -סור :ףוסל ןוא ...עיצקַא עקידנעטשטסבלעז ַא ןריפ רַאפ טעטימָאק-רעט
 -ױּפ רעד טימ ןעגנואיצַאב יד רעביא ,1943 לירּפַא ןטס27 םעד ,טסייר דנַאל
 150 צלַא ןסילש -- זיא טירש רעטשרע רעד ןוא גנוריגערי תולג רעשיל
 ליפ ױזַא ןבָאה םיטילּפ עשידיי ןָאילימ רעבלַאה רעד ןכלעוו ןופ ןטמַאד ףליה
 ,ןסָאנעג

 -נַארג םעד טָא ןופ רעריפנָא רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד זיא טַאּפ בקעי =

 .ןײּפמַאק ןזעיד

 -רַאפ ַא ןיא ןבירשעג לייטנטסרעמ) ריביס ןופ ווירב יד :"רכשע ןייז |
 -עמוקעגנָא רעד ןגעוו ,טײקרַאבקנַאד טימ ,ןלייצרעד סָאװ ,(ןושל ןטלעטש
 יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,גירק ןכָאנ ,םורַא רָאי רָאּפ ַא ןיא ,ףליה רענ
 יד ןופ ןרעה טנעקעג ןליוּפ ןיא ןַאד טַאּפ טָאה דיי יד ןופ עיצַאירטַאּפער
 טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףליה יד סָאװ ,רעטרעדנוה ןופ רעליימ
 -צונעג יד .טײקטעקַאנ רעייז טקעדרַאפ ןבָאה ןזיוה רָאּפ ַא : טײדַאב ייז רַאפ
 ךעלסיפ ענערױרפעגּפָא יד טקעדַאב ןבָאה ךעלכיש-רעדניק רענַאקירעמַא עט
 -רךַאפ טָאה ןעמ סָאװ ,עקירעמַא ןופ לטנַאמ ַא .רעדניק-םיטילּפ עשידיי ןופ
 ,טיוט-רעגנוה םעד ןסױטשעגּפָא טָאה קָאשטלָאט ןפיוא טפיוק
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 גנוטכינרַאפ עקידנעטשלופ יד 0

 ןופ עטכישעג רעד ןופ לטיּפַאק ןטסשיגַארט םוצ וצ טציא ןטערט רימ

 "נדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןופ גנוטכינרַאפ עקידנעטשלופ יד -- קלָאפ ןשידיי

 | ,םוט

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןיא לטיּפַאק עטסשיגַארט סָאד ךיוא זיא סע

 .טַאּפ בקעי ןופ טייקיטעט

 עיונעג ןייק ןבעג טינ רימ ןענעק טעברַא רעד טָא ןופ ןעמַאר יד ןיא

 ןפלעה וצ ןוואורּפ יד ןופ טיג ,דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח ןופ טינ ,גנורעדליש

 ןגעוו ןטקַאפ עטסקיטכיוװ יד ןופ לייט םעניילק ַא זיולב .עקידנעמוקמוא יד

 "ידיי רענַאקירעמַא רעד ןוא גנוריגער רענַאקירעמַא רעד ןופ גנוטלַאה רעד

 ,לטיּפַאק ןקידרעטייוו ןיא טלמַאזעגפיונוצ רימ ןבָאה טײקכעלטפַאשלעזעג רעש

 ןרַאפ ןעיירשעג עטצעל יד .ןרָאי עזָאלסגנונעפָאה ,ערעטיב ןענייז סע

 -פיוא ןָא ךיז ןגָארטרעד ,םוקמוא ןרַָאפ דנַאטשרעדיוװ ןופ ןצילבפיוא יד ,טיוט

 .ץרַאה סָאד רעהפיוא ןָא ןכערב ןוא -- טַאּפ בקעי ןופ שיט-טעברַא םוצ רעה

 טינ לָאז רע זַא ,רעיודסיוא ןוא טײקרַאטש עכעלנייוועגמוא ךיז טרעדָאפ סע

 ידכ ,ןטעברַא וצ רעטייו תוחכ ךיז ןיא ןעניפעג לָאז ,ןרעוו ןכָארבעגניײא

 עגר ַא ףוא ןסױטשּפָא ,סָאטעג יד ןיא רעדירב יד ןפלעה עלעסיב ַא שטָאכ

 .תומה ךאלמ ןופ טנַאה יד

 -רַאפ ןגיוא יד .ןעגנוטייצ עשידיי יד וצ ךיז טּפַאכ טַאּפ . , .סנגרָאמירפ

 :ןרערט טימ ךיילג ךיז ןליפ

 "רעד רעטנזיױט ...עילָאדָאּפ ץנַאג ןיא ,גרעבמעל ןיא תוטיחשיןזיר

 ...רַאנָאּפ :טרָאװ-רעדיוש ַא ךיז טגָארטרעד ענליוו ןופ ,ןילבול ןיא טעגרה

 ,ענוװָאק ,עקדָאבָאלס ןיא הבישי רעקילָאמַא ןייז ןופ ךעלסעג רָאּפ יד םורַא

 עגנוי ןגעלפ לָאמַא .ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ טסערּפעגפיונוצ טציא ןענייז

 .טָאטש ןרעטניה *טרָאּפ רעטָאסקעלַא; םייב ןריצַאּפש ךעלדיימ ןוא םירוחב

 ,םוטנדיי ןשייווטיל ןרַאפ ץַאלּפ-גנוטכינרַאפ רעד סע זיא טציא

 טינ ןעמ טניפעג ןברוח ןשידיי ןגעו תועידי :ןעגנוטייצ עשילגנע יד

 עצנַאג יד לופ זיא עצידיל לפרעד ןשיכעשט ןגעוו ,ןטייז עטשרע יד ףיוא

 ,תויתוא עקניניילק טימ ,לטייז ןטסקיצנַאװצ ןפיוא טשרע רעבָא ,עסערּפ

 ןיא ןענייז ,טעדלעמ ןעמ יו טיול : תורוש רָאּפ ַא ןעניפעג םיוק ןעמ ןעק

 -ױּפ יד ...תופגמ ןופ ןדיי 72,219 ןברָאטשעג ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא 1

8 
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 -עגסיוא ןיוש ןשטייד יד ןבָאה 1941 ףוס זיב זַא ,טעדלעמ גנוריגער עשיל

 ןדיי טנזיוט טרעדנוה ןביז ןיילַא ןלױּפ ןיא טעגרה

 ...קידנסיוו טינ ךיז טכַאמ ןָאטגנישַאװ ! טינ טיירש רענייק ןוא

 ןגיל שיט ןפיוא ,שיט-ביירש ןייז ייב ןיוש טציז טַאּפ בקעי ... גָאטיײב
 -לגיז ,ש .טייקיטכיר רעייז ןיא ןעלפייווצ טינ ןעק ןעמ .ןטרָאּפער עלעיציפָא
 ןופ ןעמוקעגנָא ןיהַא ןענייז סָאװ ,תועידי יד ןָאדנָאל ןופ רעביא טקיש םיוב
 -לעב ,ָאנמלעכ :ןעמענ-ליורג עיינ רעביא רעטּפָא ץלַא ךיז ןרזח סע .דנַאל

 .ץיוושיוא ...קענַאדיײמ ....יקינװַארט ...ץישז

 ןט16 םעד ךיז ןבָאה עשרַאװ ןיא :ךיז טסיוורעד ןעמ .1942 רעמוז
 עטלַאק ,לענש ןָא ןעמוק ןטכירַאב יד .,?סעיצַאטרָאּפעד, ןביוהעגנָא טסוגױא
 -מוא; ןַא ןיא ןדיי רעטנזיוט טקישעגסױרַא ןרעוו גָאט ןדעי :סעקיטסיטַאטס
 ,"גנוטכיר רעטנַאקַאב

 "דירפ ןמלז .טקעדעגפיוא *סערדַא; רעטנַאקַאבמוא רעד טָא טרעוו דלַאב
 -טולב םעד קירוצ טגנערב ,ןלושיָאשיצ יד ןופ דימלת רענעזעוועג ַא ,ךיר
 ןעייג ץַאלּפ-גַאלשמוא רעװעשרַאװ ןופ ןענַאב יד :טקַאפ ןקידנרעווילגרַאפ
 סע ואוו ,"ןרעמַאק-דָאב, יד ןיא ,עקנילבערט ןייק :גנוטכיר ןייא ןיא עלַא
 ,זַאג ןָאלקיצ רעד ןדיי יד ףיוא טרַאװ

 -רַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע יד םורַא געט ןעצ ןיא ףיונוצ ךיז טמוק
 -נדער ןענייוו .וָאקַאינרעשט שודק םעד ךָאנ הרכזה ַא וצ טעטימָאק-רעטעב
 רעטסבושח ןוא רעטסכייר רעקילָאמַא רעד ןוא ןָאסלדנעמ המלש ךיילגוצ קיד
 טסילשַאב .יקסוועשערעש לאפר ריקנַאב רענעזעוועג רעד ,עשרַאװ ןופ דיגנ
 לָאמ ַא ךָאנ ,לָאה-יגעגרַאק ןיא גניטימ-טסעטָארּפ ַא ןפור לָאמ ַא ךָאנ ןעמ
 ,טסעטָארּפ םעד ,ןייּפ םעד ןעיירשסיוא

 !עידעגַארט רעסיורג רעד יבגל קינייװ ױזַא ךָאד זיא סע -- גניטימ ַא
 טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןופ ןכָאװ ץלַא ךָאנ טניימ גניטימ רעדעי רעבָא
 ,ןטַאּפ בקעי רַאפ

 ,ןייז הכוז ןלָאז סָאװ ,ןעמענ טימ רענדער ןגירק וצ רעווש ױזַא זיא סע
 ,טירטפיוא רעייז ןענעכייצרַאפ לָאז עסערּפ עשילגנע יד זַא

 טציילפרַאפ טינ ןענייז לַאז םעד םורַא ןסַאג יד .גניטימ רעד זיא טָא ןוא
 -םיוק .ןעמוק וצ ןרָאװעג דימ ןיוש זיא םלוע רעשידיי רעד .ןשטנעמ טימ
 ינייא --- ףוס םוצ .סעדער יד טרעהעגסיוא ,לַאז ןסיורג םעד טליפעגנָא םיוק

 (טיירגעגוצ טָאה טַאּפ סָאװ) עיצולָאזער עקימַאלפ יד ןעמונעגנָא קימיטש
 ...ָאכע ןַא ןָא --- רבדמ ןיא לוק ַא !זָאלקריװ ױזַא
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 ןופ רעמיצ-וויטוקעזקע ןיא ,1942 רעבמעצעד ןט4 םעד -- גָאטימכָאנ ַא

 עסערּפ עשידיי יד ,ןלוש יד ןופ רערעל עלַא ָאד ןענייז סע ,גניר-רעטעברַא

 | :העידי עצרוק יד טכַארבעג סָאװ רָאנ טָאה

 עלַא ןעמונעגפיונוצ ,עירָאטַאנַאס-םעדעמ יד טרידיווקיל ןבָאה ןשטייד יד

 .גנוטכינרַאפ וצ טריפעגקעווַא ייז ןוא רערעל יד טימ ןעמַאזוצ רעדניק

 רעוט רענַאקירעמַא עלַא טנעָאנ זיא ןעמָאנ רעד ! עירָאטַאנַאס-םעדעמ

 רעד ןופ םיחילש ערעדנַא יד ןוא טַאּפ ייז טָאה לָאמ ליפ ױזַא .רערעל ןוא

 "גריר םעד ןעזעג ןבָאה ייז .ןעוטפיוא עכעלרעה יד ןגעוו טלייצרעד *?ָאשיצ;

 .ָאירַאנעצס ןייז ןבירשעג טָאה טַאּפ סָאװ ,םליפ-עירָאטַאנַאס ןקיד

 בקעי ַא ףערטנעמַאװצ םעד ףיױא טליפ סע סָאװ ןבײרשַאב ןעק רעוו

 לָאמ רעקילדנעצ ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגניא םיא זיא עלעקניוו סעדעי ?טַאּפ

 ,טקישעג ןיהַא רעדניק ענעגייא יד ,טכַארברַאפ ןטרָאד ןיילַא

 לוש רעטשרע רעד ןופ רערעל םעד ,יקסניליג המלש ףיוא ןעמ טפור
 .עירָאטַאנַאס -םעדעמ רעד ןופ רעטלַאװרַאפ םעד ,עשרַאװ ןיא שידיי ףיוא

 :ןֶָא טבייה ,ףיוא ךיז רע טלעטש

 ... םירבח

 ףוס לכ ףוס ךיז טצעז ןוא ,ךיז טנייוועצ רע .טינ רע ןעק ןדער רעטייוו

 .קעװַא

 "ידיי יד ןעיירש ןלָאז :סולשַאב ַא גנולמַאזרַאפ רעד ןופ סױרַא טסקַאװ

 טָאטש רעד ןופ ןרעיוא עביױט יד ןלעו רשפא !קרָאי-וינ ןופ רעדניק עש

 ?ןייוועג ןשירעדניק רעייז ןרעהרעד

 -עג סע רעבָא .גנורינַאלּפ ,עיצַאנידרָאָאק ,טעברַא רערעווש ןופ געט

 אקעמ; רעד ,ןעװעג טינ קרָאי-ינ ןיא ךָאנ זיא גנולמַאזרַאפ ַאזַא .טגניל

 "ניק טימ טקַאּפעג זיא ,טָאטש ןופ ןלַאז עטסערג יד ןופ רענייא ,?לּפמעט

 זיא טָא .רעדניק ףיױא ןטערט סע .רענדער-טסעג עבושח ןעמוק סע ,רעד

 יַאנַאס-םעדעמ רעד ןיא טעװָאכעגפיױא ךיז טָאה סָאװ ,גרעבמורב למהרבא

 ,שידיי ףיוא טדער רע .רעטלַאװרַאפ רעד ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ואוו ,עירָאט

 .ןרערט עשרעדניק טימ טציײלפרַאפ לַאז רעקיזיר ַא

 טביײלברַאפ ,גנוריגער רענַאקירעמַא יד ,טלעװ רענַאקירעמַא יד רעבָא

 .תורוש רָאּפ ַא םיוק ןעמדיוו ןעגנוטייצ עשילגנע יד .טלַאק

 ,טױר ןגיוא יד .םיהַא רעדימ-טיוט ַא טמוק טַאּפ ,טכַאנ עבלַאה ,טעּפש

 רעד ןופ גנוציז ַא ןופ טמוק רע .ךיז טעּפילכעצ ןוא שיט םוצ וצ רע טלַאפ

 םעד טנעיילעג טרָאד ןעמ טָאה ."דנובק ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא
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 עג ַא -- עשרַאװ ןופ ,"םייה רעד; ןופ ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,ווירב ןטצעל

 -ייז סָאװ ,יד ןופ :ןעמענ טימ ,םיטרּפ טימ טעװעקיּפעגנָא טרָאּפער םעיונ

 "ןדיי ןיוש ןענייז סָאװ ,ןטיבעג עצנַאג ןופ ,טעטש ןופ .רעמ ָאטשינ ןיוש ןענ

 הרובג רעכעלנייוועגמוא ןופ ,ןרעמַאקיזַאג ןופ ,ןרעגַאל-גנוטכינרַאפ ןופ ,ןייר

 ,טנייוועג --- ןוא ןסעזעג עלַא ןטרָאד ןענייז .השודק ןוא

 -רעטעברַא ןופ רעוט עלַא ןופ גנוציז עקידנגנירד ַא ןעמַאזוצ ןעמ טפור

 .טעטימָאק

 יונעג ךיוא טרעוו ייז ןיא .תורוש עקילייה יד רָאפ ייז רַאפ טנעייל טַאּפ
 טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ףליה-טלעג רעד ןגעוו טלייצרעד
 :?סטרעוורָאפא רעד סנגרָאמ וצ ףיוא טביירש .םירוביג יד וצ טכיירגרעד ָאי

 ,ןרָאװעג טנעיילעגרעביא ןענייז ןטכירַאב יד יו ,םעד ךָאנ;
 טנעקעג ןבָאה עטלמַאזרַאפ יד זיב ןטונימ עגנַאל ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 ןוא עקידנגנירד ןגָארטנײרַא טנעקעג טָאה ןעמ זיב ,ךיז וצ ןעמוק
 ,?ןגַאלשרָאפ עשיטקַארּפ

 ןוא רעוטדןָאינוי-דיירט ןוא טסילַאיצָאס רעבושח רעד ףיוא ךיז טבייה

 : טגָאז ןוא ןַאמדרַאה-יקצולַאס .ב ,י לַאוטקעלעטניא רעטשילגנערַאפ קרַאטש

 רעשידיי רעד ןופ דילגטימ ַא ןיב ךיא סָאװ ץלָאטש טנייה ןיב ךיא;

 רעשירָאטסיה רעסיורג רעד וצ ףתוש ַא ןיב ךיא סָאװ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא

 | ."ךַאז

 טַאּפ ןעװ ,טייצ עצנַאג יד ןסעזעג זיא יקסניבוד דוד רעקירעדינ רעד -

 -עג ןייז םלוע ןרַאפ ןטלַאהַאברַאפ טריבורּפעג טינ וליפַא ןוא ,טנעיילעג טָאה

 ,ןקַאב ענייז ףיוא ּפָארַא ךיז ןעלקייק ןרערט ,ףיוא ךיז רע טבייה טציא .ןייוו

 : רע טגָאז

 ,םעד ןופ המשנ ןיימ ןופ ןטספיט םוצ זיב טרירעג ןיב ךיא;
 ןצרַאה ןיימ ןופ םעדעפ עלַא טימ ,טרעהעג טנייה ָאד בָאה ךיא סָאװ
 ,סָאטעג יד ןופ ןדלעה ןוא םישודק יד טימ ןדנובעגפיונוצ ךיא ןיב
 זיא ןיילק וצ זַא ליפ ךיא רעבָא ,טציא זיב ןפלָאהעג ייז ןבָאה רימ
 -עברַא רעשידיי רעד זַא ,טרעהעג בָאה ךיא ,ףליה רעזדנוא ןעוועג
 געט יד ןוא עסַאק עצנַאג ןייז טקידיײלעגסיוא טָאה טעטימָאק-רעט
 ךָאנ ןבעג טעװ "לענָאשענרעטניא, יד .רַאלָאד טנזיוט 40 טקישענּפָא
 סָאװ ןרעוו טקישעגּפָא ףליה יד לָאז ןוא רַאלָאד טנזיוט קיצפופ
 סורג ַא ןעגנערב ךיוא יז לָאז .רעסערג סָאװ ןייז לָאז ןוא רעלענש
 טנייה ןבָאה רימ עכלעוו ןגעוו רעריטרַאמ ןוא ןדלעה עסיורג יד וצ
 - צ"ןטכירַאב עכעלרעדנואוו יד ןיא טרעהעג

 -ריומע. עיינ ַא --- יו ,רעמ ןעמיטשַאב ןעמ ןעק סָאװ ...ןעמ טסילשַאב
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 םעד ןרימַאלקָארּפ ...רַאלָאד ןָאילימ לטרעפ ַא רַאפ ?עינַאּפמַאק-יסנעשזד

 -יטעלויב ןבעגסױרַא ...רַאלָאד ןָאילימ ןצנַאג ַא ףיוא ןייּפמַאק ןכעלרעי

 ןופ *טעטימָאק-יסנעשזדריומע; םעד ןפורפיונוצ ןריבורּפ לָאמ ַא ךָאנ ...ןענ

 ןּפַאלקנָא ןריבורּפ לָאמ ַא ךָאנ לָאז ןעמ ידכ ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןצנַאג

 רענָאטגנישַאװ רעד ןופ ןריט עטכַאמרַאפ-ףייטש ןוא עקיד ,עסיורג יד ןיא

 עציטש יד ןריזיליבָאמ לָאמ ַא ךָאנ ,..טנעמטרַאּפעד-טייטס ןופ ,גנוריגער

 ...סנָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא יד ןופ

 .טעברַא ענדומשז ,ערעווש-קידנסיײרצרַאה יד -- ץלַא סָאד ןעמ טוט

 רעטרַאה רעד ןיא ּפעק ענעגייא יד טימ ןעמ טּפַאלק ,סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט

 ףָאטגנישַאו ןופ טפַאשרענגעק רענעריורפרַאפ רעקידתונשקע רעד ןופ טנַאװ

 .טײקיטנעהּפָא רעשידיי רענעגייא רעד ןופ

 -- ןגעווטסעדנופ

 ןשידיי ןופ ףליה עקידתושממ זיא ,גירק ןופ ןרָאי עלַא ,טייצ עצנַאג יד

 "עג יד ןיא דרערעטנוא ןשידיי םוצ ןעגנַאגרעד טרָאפ טעטימָאק-רעטעברַא

 ןגעו עכעלגעממוא ןוא עכעלגעמ עלַא ךרוד ןרָאװעג טקישעג זיא יז .סָאט

 עשרַאװ ןופ ןעמוקנָא ןגעלפ סע .ןעזעגסיוא טינ ןבָאה ייז שיטסַאטנַאפ יו --

 ,ןטכירַאב עלעיצנַאניפ עיונעג ,תולבק

 -פנוקוצ םעד םיטרּפ עלַא יד ןענעכייצרַאפ סָאד ןזָאלרעביא ןזומ רימ

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעקירָאטסיה ןקיט

 -לוצינ רָאּפ יד ןופ טקעריד ןרעה טנעקעג המחלמ רעד ךָאנ טָאה טַאּפ

 "עג טָאה יז ױזַא יו ,טיײדַאב ןַאד טָאה ףליה עקיזָאד יד סָאװ ,ענערָאװעג

 ןופ לגענ יד ןופ תונברק ןסירעגסױרַא ,טפיוקעגסיוא ,סנבעל טעװעטַאר

 וצ ןפלָאהעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ טלעג סָאד .ָאּפַאטסעג רעד

 רעטעּפש ןענייז סָאװ ,ןסַאּפַאזרעװעג עניילק יד ןופ לייט ַא שטָאכ ןגירק

 שיגַארט ןעוועג זיא סע .דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ןרָאװעג טצונעג

 רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא ןעמערָא ,םעניילק םעד ןופ ףליה יד זַא ,ןרעה וצ

 ףליה יד יװ ,רעסערג ןעוועג לָאמ טפָא זיא גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד

 סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עלַאנָאיצַאנ ג"ַא יד ךרוד ןרָאװעג טקישעג זיא סָאװ

 "דניברַאפ, .ןטעשזדוב עקינָאילימ-ליפ ערעייז טימ ,שארב ןטסינויצ יד טימ

 ןשידיי ןופ ףליה יד ױזַא יו ,טלייצרעד רעטעּפש ןבָאה "ןרעירוק. ןוא "רעל

 יד ןופ ךעלטשער יד ןטלַאהוצסיוא טכעלגעמרעד טָאה טעטימָאק-רעטעברַא

 "תיב ףױא ןרעלעק ענעבָארגעגסױא ןיא ,"סענילעמ, ןיא ענערָאװעג לוצינ

 .סעקיגװָארבַאש-ןטסישזַאטנַאש עשיליוּפ ןופ ייז ןפיוקוצסיוא ,סנימלע
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 ,ןטכירַאב ץלָאטש טימ ןוא גנוקידירפַאב טימ טנעקעג טַאּפ טָאה יאדווַא

 ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעדא

 ןקיש ןוא ןגעװו עשידרערעטנוא ףיוא ןייג וצ טגַאװעג טָאה סָאװ

 סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .ןליוּפ ןופ סָאטעג יד ןיא עציטש

 .ןליױּפ ןיא גנוגעוואב עשידרערעטנוא עשידיי יד טציטשעג סָאה

 טעמכ ןעוועג טעטימָאק"רעטעברַא רעשידיי רעד זיא 1943 זיב;
 -סיוא ןעמוקעגנָא זיא סע רעכלעוו ןופ עיצַאזינַאגרָא עקיצנייא יד
 ױזַא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ףליה ןייז ...עציטש עשידנעל
 עשידיי עסיורג יד ןבָאה ףוס לכ ףוס זַא ,ךעלטנירג ןוא קיטכיוו
 ."ףגעוו עקיבלעז יד ףיוא ןייג וצ ןסָאלשטנַא ךיז סעיצַאזינַאגרָא-ףליה

 ערעסערג ןעװעטַאר וצ טעּפש וצ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רעדייל רעבָא

 ,ןדיי ןופ ןלָאצ

 וצ ןעגנולעג םיא זיא סע סָאװ ,ףליה עלעירעטַאמ יד זַא ,ליפעג סָאד

 "ידנפמעק ןוא עקידנדייל יד וצ טכיירגרעד טָאה עקירעמַא ןיא ןריזיליבָאמ

 .טַאּפ םקעי רַאפ טסיירט ןוא גנוקידירפַאב לקיטש ַא ןעוועג רעכיז זיא ,עק

 -רדסכ ענייז ךרוד ,טעברַא רעכעלדימרעדמוא ןייז ךרוד זַא ,טליפעג טָאה רע

 רע טָאה ,ךַאװ רעד ףיוא טכַאנ ןוא גָאט ןייטש ןייז ךרוד ,ןפור-ףליה עקיד

 עלעקיטש ַא טָאה רע זַא ןדלעה עסיורג יד טָא טימ ןעוועג ףתתשמ ךיז

 ,גנוטער ןוא השודק רעייז ןיא קלח

 ,טלייהרַאפ טינ לָאמ ןייק ךיז ןבָאה ןרָאי-סגירק יד ןופ ןדנואוו יד רעבָא

 ןרָאי עקידרעטייוו ענייז עלַא קידקיטייוו ,קידנטולב ,ןפָא ןבילבעג ןענייז ייז

 ,ןבעל ןייז ןופ ףוס עמַאס ,עמַאס םוצ זיב --

 טנַאװ ענרענייטש יד 1

 וצ ןדיימסיוא ןצנַאג ןיא ןלָאז רימ ןעוו ,קיטכיר טינ ןעוועג טלָאװ סע

 רעד ןופ גנוטלַאה יד :סעגַארפ עטקיטייװעגנָא ערעטיב ייווצ ןגעוו ןביירש

 יד ןוא -- ןברוח ןשידיי םעד טימ םינּפ-לא-םינּפ גנוריגער רענַאקירעמַא

 "לעזעג רעטריזינַאגרָא רעשידיי רעד ןופ טייקיטעטמוא רעדָא טייקיטעט

 | .עקירעמַא ןופ טייקכעלטפַאש

 ,עיונעג רַאפ עמעט ַא ןייז ףרַאד סָאד זַא ,ןובשח ַא ּפָא ךיז ןביג רימ
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 ןרעװ ןסירעגרעביא זומ סע .(* ןעגנושרָאפ עטריטנעמוקָאד-שירָאטסיה עסיורג

 !ןטיבעג ייווצ יד טָא ףיוא גנולעטשנייא-ןגייווש-ליטש עקידהּפרח יד

 םעד ןיא טכָאקרַאפ ןעוועג ךעלנעזרעּפ זיא טַאּפ בקעי יװ ױזַא רעכָא

 טימעג ןייז טקינײּפעג רעהפיוא ןָא ןבָאה סָאװ ,ןעמעלבָארּפ ליונק ןקיזָאד

 יםינינע ערעטיב עקיזָאד יד רעביא ןעגנירּפשוצרעבירַא ךעלגעממוא זיא ---

 ןופ לָאר יד ןלייטסיוא ידכ ,רקיע רעד .רוציקב רָאג רעביא ייז רימ ןביג

 -לעוו סעיציזָאּפ יד ןוא רַאטערקעס ןייז ןופ ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 ןבעג ןומ ןעגנובײרשַאב ןוא ןעגנושרָאפ ערעיונעג .ןעמונרַאפ ןבָאה ייז עכ

 ,דליב ןקיטײזלַא רעמ ,ןרעלופ ַא

 "ינַאמוה רעמ ,רעשיגרענע רעמ ַא ךרוד זַא ,קפס ןייק ןייז טינ ןעק סע

 "עג עטריאילַא יד ןבָאה ףליה ןוא קיטילָאּפ רעקידתושממ רעמ ןוא רערַאט

 רעשטייד רעד ןופ טייקוויטקעפע ןוא טייקלענש יד ןעמַאזגנַאלרַאפ טנעק

 ןטלפייווצרַאפ םענעגייא רעייז ןיא ןדיי יד ןפלעה טנעקעג ןבָאה ,גנוטָארסױא

 | ,סנבעל עשידיי רעמ סָאװ ןעװעטַאר וצ לגנַארעג

 ענעדיישרַאפ יד ןיא ןעװעטַארסױרַא סנטייצַאב טנעקעג ןבָאה ייז ןוא

 ןופ ןדיי רעטנזיױט רעטרעדנוה טינ ביוא ,רעטנזיוט ליפ סעיצַאוטיס-המחלמ

 יד עכלעוו ףיוא רעבָא ,טָארדַאב ןעוועג ןיוש זיא ןבעל רעייז ואוו ,ןטיבעג

 ,הלשממ עלופ יד טַאהעג טינ טייצ רענעי ןיא ךָאנ ןבָאה סיצַאנ

 !ןָאטעג טינ סָאד ןבָאה ייז

 ןופ ןעגנולעטש יד ןרעדליש יונעג טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז ןלעו רימ

 םעד ףױא דנַאלסור ןוא דנַאלגנע ,עקירעמַא ןופ רעיײטשרָאפ-גנוריגער יד

 וצ גנוריגער רעשילגנע רעד ןופ קיטילָאּפ עשירענגעק ענעפָא יד .טיבעג

 רַאפ רָאלק ןעװעג זיא גנוטער ןוא ףליה רעקידתושממ ןופ םרָאפ רעדעי

 רָאט גנידַאב םוש ןייק רעטנוא זַא ,ּפיצנירּפ םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה יז .ןדעי

 "סיוא ןַא טכַאמעג טָאה ןעמ םגה) עּפָאריײא ןופ עדַאקָאלב יד ןכערב טינ ןעמ

 "נכירג ןופ גנורעקלעפַאב רעליוויצ רעד ףליה ןקיש טביולרעד ָאי ןוא םַאנ

 ןופ יד זַא ןענעקרענָא וצ טגָאזעגּפָא קידתונשקע רעבָא ךיז טָאה ןעמ .דנַאל

 טָאה טיבעג ןטייװצ םעד ףיוא --- ןקידנקידירּפַאב-טינ טיײװ ַא -- בײהנָא לקיטש ַא (י
 רעד ןגעװ '106 1כטפ:עטסס0ג 04 106 תעטזסעסגמ 1סשצ ךוב ןייז ןיא גרעבליה לוָאר טכאמעג

 טָא ןיא רעבָא רע טביירש טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ טייקיטעט

 יייזנייא ןוא טמורקרַאפ-ךעלרעכעל זיא ,טביירש רע סָאװ סָאד ןוא .קנייײװ רעייז ךוב םעד

 "מָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד זיא ךוב ןופ ףוס םוצ לטעצ-ךוז ןיא זַא ,ןגָאז וצ גונעג .קיט

 | . { אצמנב טינ וליפַא טעט

 .רעשרָאפ ןייז ףיוא ךָאנ טרַאװ לטיּפַאק רעשירָאטסיה רעקיזָאד רעד
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 -לעז רעד וצ תוחּפה לכל ןרעהעג סָאטעג יד ןיא ןדיי עקידנברַאטש רעגנוה

 עטעדרָאמעג ױזַא טינ ,עטרעגנוהעגסיוא ױזַא טינ יד יו עירָאגעטַאק רעקיב

 םרָאפ רעדעי וצ טפַאשרענגעק ריא ןעוועג זיא רָאלק ױזַא טקנוּפ ןוא ,(ןכירג

 -ַאּפ ןייז טפרַאדעג טָאה עטעװעטַארעג יד רַאפ ץַאלּפ רעד ביוא ,גנוטער ןופ

 ןייא זױלב טַאהעג ןעגנורעדָאפ עלַא ףיוא טָאה ןעדיא ינָאטנע .עניטסעל

 יד ןעװעטַאר וצ לטימ רעקיצנייא רעד זיא סיילע יד ןופ גיז רעד : רעפטנע

 ,תונברקדיצַאנ

 -עפס ַא ָאד זיא סע זַא ,טנעקרענָא טינ ללכב טָאה דנַאברַאפנטַאר רעד

 "עּפס ןענייז ןדיי זַא ,סיצַאנ יד טימ המחלמ רעד ןיא טקעּפסַא-ןדיי רעלעיצ

 ייס טנקיילרַאפ רע טָאה ןָא גָאט ןטשרע ןופ .םזירעלטיה ןופ תונברק עלעיצ

 יד ייס ("תונברק עשיטעווָאס; ןעוועג ץלַא ןענייז סָאד) תונברק-ןדיי לָאצ יד

 -ָאילימ ןופ לָאר עכעלרעדיוש יד ייס ,רענַאזיטרַאּפ-ןדיי ןופ לָאר עקיטכיוו

 -געל עשיטלַאב יד ןוא דנַאלסור-סייוו ,עניַארקוא ןופ רעגריב עשיטעווָאס ןענ

 ןדיי יד ןופ גנוטכינרַאפ יד ןריפכרודַא ןשטייד יד ןפלעה םייב רעד

 רקיע רעד טדנעוועג ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טייקיטעט יד

 -פיוא ןָא ןעמ טבייה טציא טשרע .גנוריגער רענַאקירעמַא יד ןגעװַאב ףיוא

 ןרָאי ענעי ןיא ןָאטגנישַאװ ןופ גנולעטש רעד רעביא רעיילש םעד ןבייה

 "טייטס ןופ רַאטערקעס-רעטנוא רעד : ןטלַאטשעג עקידתועשר סױרַא ןעמוק סע

 "טייטס ןופ רעריפנָא רעשיטקַאפ רעד :שזדַאל שזדירנעקערב טנעמטרַאּפעד

 -ךעביא טלָאװעג טינ קידתונשקע טָאה סָאװ ,סלעו רענמָאס טנעמטרַאּפעד

 ןגעוו טנעמטרַאּפעד-טייטס ןופ רעייטשרָאפ ענעגייא יד ןופ ןטכירַאב יד ןבעג

 -עג םעד ןגיוונייא טזָאלעג טָאה ןוא תוטיחש-יצַאנ יד ןופ םענרַאפ ןקילױרג

 "ידיי ןגעוו ןרעפיצ ערעייז טימ םזגמ ןענייז ןדיי יד זַא ,עקירעמַא ןופ ןסיוו

 ווא רַאטערקעסע רעד ,לָאה לעדרָאק רעקיטולבטלַאק רעד ןוא : תונברק עש

 ַא ןעמונעגפיוא ךעלדנע ןיוש טָאה רע ןעוו ,לשמל .ומצעבו ודובכב "טייטס

 ,שלאוו ,ןירג םַאיליװ :טּפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ עיצַאגעלעד

 טָאה ,(טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד טריזינַאגרָא) דלעה .א ,יקסניבוד .ד

 ןרימַאלקָארּפ (1 :ןעגנורעדָאפ יירד עריא ןגעוו טגָאזעג טינרָאג רָאנ טינ רע

 יד ןיא ןיײיּפש ןגרָאזַאב (2 ,רעדרעמ יד ןופ גנופָארטשַאב עקיטפנוקוצ יד

 רָאג טָאה רָאנ -- םיטילּפ רַאפ עקירעמַא ןופ ןרעיוט יד ןענעפע (3 ,סָאטעג

 ןגעק ןריטסעטָארּפ סָאװ ,יד ןוא ןטַאגעלעד יד ןרסומ וצ הּפצוח יד טַאהעג

 םעד ןגעוו רימ ןענעייל "סטרעוורָאפ; ןיא .עקירעמַא ןופ טייקיטעטמוא רעד

 | | -{ טכירַאב ַאזַא
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 טינ ןעייטשרַאפ סָאװ ,דנַאל ןיא ןשטנעמ יד ןגעוו טדער לָאה;

 טינ ןעמ ןעק ,ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןעלדנַאהַאב םייב זַא

 עלַאנָאיצַאנ ןיא יו רעמַאזגנַאל ןייג זומ ןעמ ,ןטסימערטסקע ןייק ןייז

 ןכיירגרעד ליוו ןעמ ביוא ,דלודעג רעמ ןבָאה זומ ןעמ ,ןעמעלבָארּפ

 ןיא גנולדנַאה ןייז טקיטכערַאב טָאה רע .ןטַאטלוזער עוויטיזָאּפ

 ענייז ןופ טכַאמעג ןרעוו סָאװ סעקַאטַא יד ןגעק טנעמטרַאּפעד-טייטס|

 | ."רענגעק

 -בילַאב רעד ,טלעווזר טנעדיזערּפ : ןיילַא טייקילייה ןייז -- ףוסל ןוא

 לָאז'ס זַא טייצ ןיוש זיא סע !רעירַאטינַאמוה רעסיורג רעד ,טנעדיזערּפ רעט

 יַאּפמיס-ךױה עכעלטנפע ענייז ןשיוצ םוהת רעד ןרעוװ טרעדלישעג רָאלק

 "גנוריגער רעד ףיוא המכסה ןייז ןוא -- ןעגנורעלקרעד עשידייזָארּפ עשיט

 "רַאפ עשידיי עלַא ןפרַאװּפָא קידתונשקע ןופ ,טייקיטעטמוא ןופ קיטילָאּפ

 "עג ,ןעגנואימַאב עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע ןיוש ךיז טָאה טלעווזור ןעוו !ןעגנַאל

 םעד ןבעגעגרעביא םיא טָאה יז ןוא עיצַאגעלעד רעשידיי ַא טימ ןפָארט

 טַאהעג ,רעירַאטינַאמוה רעסיורג רעד ,רע טָאה ,דרָאמ ןשיצַאנ ןופ םענרַאפ

 ןופ ןגָאװצ םוש ןייק טינ רעבָא -- ןזַארפ עקידנעגנילק-ןייש רָאנ ריא רַאפ

 -לעזַא טימ ןענעגונגַאב טזומעג ךיז טָאה עיצַאגעלעד יד .טירש עקידתושממ

 { יו ,דייר עטסוּפ עכ

 -רַאפ ךעלנעזרעּפ זיא סע רעװ ןלעטשוצטסעפ ידכ ,ץלַא ןעוט רימ,

 -ָאריײא ןטריּפוקָא-יצַאנ ןיא ןדיי ןָאילימ 2 ןופ טיוט םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַא

 ,(1942 רעבמעצעד ןט8) *עּפ

 זיא טלעווזור ביול ַא רַאפ סָאװ טימ ןענעייל וצ ךעלנייּפ טנייה זיא סע

 רעד ןוא טײקכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעד דצמ ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןַאד

 טרימַאלקָארּפ טָאה'מ ױזַא יו !ןזַארפ עליוה יד טָא רַאפ עסערּפ רעשידיי

 עיצַאמַאלקָארּפ יד שינעעשעג עשירָאטסיה ַא יװ ןוא ןוחצנ ןקידלַאװג ַא יו

 -קול ,דנַאלנכירג ;ײקַאװָאלסָאכעשט ,עיגלעב) רעקלעפ עטריאילַא 12 יד ןופ

 -ייארַאפ ,דנַאלגנע ,דנַאלסור-טעוװָאס ,ןלױּפ ,עיגעװרָאנ ,דנַאלָאה ,גרובמעס

 (ןטסילָאג עד -- "ןזיוצנַארפ עקידנפמעק? יד ןוא עיװַאלסָאגוי ,ןטַאטש עטקינ

 :טרעלקרעד לכה ךסב טָאה סָאװ ,19432 רַאונַאי ןיא

 עטסקרַאטש יד טימ ןעמַאדרַאפ ןעגנוריגער עטנָאמרעדנביױא יד;

 -יטולבטלַאק ןופ קיטילָאּפ עשילַאיטסעב יד טָא רעטרעוו עכעלגעמ

 ןקיטסעפרַאפ זיולב ןָאק סָאד זַא ןרעלקרעד ייז .גנוטָארסױא רעק

 -ןצמוא רעקלעפ עקידנביל-טייהיירפ עלַא ןופ טײקנסָאלשטנַא יד

 רעייז רעביא ןרזח ייז .ײנַאריט-רעלטיה עשירַאברַאב יד ןפרַאװ
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןענייז סָאװ ,יד עלַא זַא ןענערָאװַאב וצ טײקנסָאלשטנַא עטסנרע-ףיט

 ןעיירדסיוא טינ ךיז ןלָאז ,סנכערברַאפ יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ
 סָאד ןעלטימ עשיטקַארּפ עקיטיינ יד ןדנעוװאוצנָא ןוא ףָארטש ןופ
 | ,"ןביירגרעד וצ

 םישעמ עשיטקַארּפ ןייק .ןעוועג טינ לָאמ ןייק ןענייז רעטרעוװ יו רעמ

 טשרעהעג טָאה קיטקַארּפ רעד ןיא ,טרעקרַאפ .טגלָאפעגכָאנ טינ ייז ןבָאה

 ,ןָאט וצ טינרָאג -- גנולעטשנייא "עכעלגעמ עטסקרַאטשל יד

 ,ןליּפשייב עטערקנָאק ןופ המישר עגנַאל ַא ןעגנערב טנעקעג ןטלָאװ רימ

 -רָאפ רעד ןרָאװעג טשינוצ זיא סע ױזַא יו ןענָאמרעד טנעקעג ןטלָאװ רימ
 ,סיצַאנ יד ייב ןלעוּפ לָאז ןעמ זַא ,םעד ןגעוו םירוקמ עשידעווש ןופ גַאלש

 יו ;רעדניק עשידיי לסיב ַא תוחּפה לכל ןדעוװש ןייק ןזָאלסױרַא ןלָאז יז זַא

 ,גנוריגער רעשירַאציײװש רעד ןופ גַאלשרָאפ םעד טרירָאנגיא טָאה ןעמ ױזַא

 -וצ ןלעוו עטריאילַא יד ביוא ,םיטילּפ עשידיי ןזָאלצנײרַא טיירג זיא יז זַא
 | ,גירק ןכָאנ ןריפסורַא קירוצ ןוא ןטלַאהוצסיוא ייז ןגָאז

 ַא ןופ גנוטיילגַאב רעד ייב טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ןענָאמרעד ןעמ לָאז יצ
 -גײרַא ךעלדנע (!) 1944 טסוגױא ןיא טשרע יירעטיימורט-העושי רעקידלַאװג
 סעירָאטירעט עטריּפוקָא-יצַאנ ןופ טינ) םיטילּפ עשידיי לסיב ַא ןזָאלעג
 הנחמ עכעלרעפעג יד טָא ןעמ טָאה -- (רעדנעל עלַארטיײנ ןופ רָאנ ,הלילח
 -סערַא ןשיטקַאפ ַא ןיא טרילָאזיא ןוא ךַאװ:-יצילַאּפ רעטנוא טריפעגקעווַא
 רעשידַאנַאק רעד ייב קעה ןטרילָאזיא םענעפרָאװרַאפ ַא ןיא רעגַאל-ןטנַאט
 ?ָאגעװסָא ןיא ,טנגעג

 רָאװע םעד טרינימָאנ טלעווזר טָאה 1945 רַאונַאי ןטס23 םעד טשרע
 םעד טָא ךיוא ןוא .רעריפנָא סלַא עלהעּפ ןַאשזד טימ *דראָאב ישזדויפער
 טנעמטרַאּפעד-טייטס םעד דצמ ןעמ טָאה וואורּפ-גנוטער םעניילק ןטעּפש ױזַא
 -ערגַאב ,גנורימרָאפ ןייז טּפעלשעגּפָא ,ןטייקירעווש עכעלגעמ עלַא טכַאמעג

 ,ןצנעטעּפמָאק ענייז טייקניילק רעכעלרעכעל וצ זיב טצענ

 השחכה עטלַאק יד סיוא טנייה טעז סע ךעלדנעש יװ ןוא שיגַארט יו
 -ימָאק-רעטעברַא םוצ טקישעגוצ ןַאד דָארג טָאה שזדַאל שזדירנעקערב סָאװ
 עקירעמַא זַא ,ןזייוװַאב טוואורּפעג ןרעפיצ עשירענגיל טימ טָאה רע .טעט
 -עברַא רעד סָאװ ,ןרעפיצ עקיטשינ יד יװ ,םיטילּפ רעמ טזָאלעגנײרַא טָאה
 הדומ ךיז טזומעג ךיילג רעבָא טָאה רע .טכעלטנפערַאפ טָאה טעטימָאק-רעט
 -עגניײרַא טָאה עקירעמַא : עשלַאפ ןעוועג ןענייז סעקיטסיטַאטס ענייז זַא ,ןייז
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 טנַאװ ענרענייטש יז

 ןצעזעג"עיצַארגימיא עגנערטש יד יװ ,עטגלָאפרַאפ רעקינייװ ןליפַא טזָאל

 | !טביולרעד ןבָאה

 סָאװ ,ץנערעפנָאקדַאדוימרעב ג"ֵא יד ןעוועג רעבָא זיא ןטסכעלדנעשמַא

 עקירעמַא ןיא ןטסעטָארּפ עפרַאש יד ןליטשוצנייא ידכ ןרָאװעג ןפוררַאפ זיא

 ןפיוא רעדנעל עדייב ןופ טייקיטעטמוא רעטולָאסבַא רעד ןגעק דנַאלגנע ןוא

 ,טיבעג-גנוטער

 "רָאפ ענעדיײשַאב יירד טימ ןעמוקעג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד

 יד ןיא זייּפש ןקיש (2 ;ךיז טזָאל סע ןיהואוו ןדיי ןריאוקַאװע (1 :ןגַאלש

 רעטױר רעלַאנָאיצַאנרעטניא) ןגעוו עלַארטײנ ךרוד ןטעצַאק ןוא סָאטעג

 ןשיאעּפָארײא ןופ רעטייוו ,םיטילּפ רַאפ "ןטקנוּפ-ליזַאא ןפַאש (3 ;(ץיירק

 ,דלעפ-טכַאלש

 ירערַאנּפָא-ןיימעג רעד ןרָאװעג רָאלק בייהנָא ןופ ךיילג רעבָא זיא סע

 ןשידיי ןופ טעטימָאק-סיפָא רעד .ץנערעפנָאק רעד ןופ רעטקַארַאכ רעש

 -ָאיצנעדיפנָאק ַא טרעהעגסיוא 1943 יַאמ ןט6 םעד טָאה טעטימָאק-רעטעברַא

 -ַאװרעסבָאא עשידיי יד ןופ םענייא ,רעקעב שזדרָאשזד ןופ טכירַאב ןלענ

 "רעד טָאה רעקעב שזדרָאשזד .ַאדוימרעב ןייק ןרָאפעג ןענייז סָאװ ,"ןרָאט

 : טרעלק

 .יד .ןרעיוא עביוט ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןגַאלשרָאפ עשידיי יד;

 -סיױא בײהנָא ןופ ךיילג זיא לרוג רעייז ,ןסַאמ עשידיי עטעדרָאמעג

 ןגעוו רָאנ ןעמ טעוו ןדער .ןעגנוטכַארטַאב יד ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעג

 טינ ,רעדנעל עלַארטיײנ ןיא ןיוש ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיטילּפ יד

 יד רעדנוזַאב ןענָאמרעד טינ ללכב טעוו'מ .ךָאי ןשיצַאנ ןרעטנוא

 ,םעלבָארּפ-םיטילּפ םענײמעגלַא ןופ לייט ַא רָאנ ןענייז ייז --- ןדיי

 בילוצ ןכעלקריװרַאפ טינ ךיז טזָאל סָאטעג יד ןיא ןדיי יד ןזײּפשַאב

 רעגָאזטרָאװ יד ןבָאה -- 'ךעלדנעטשרַאפי ...תוביס עשיטילָאּפ

 ןרעלטיה טימ ךַאמּפָא ןייק ןסילש טינ ןעק ןעמ זַא' -- טרעלקרעד
 .""רעדנעל עטריּפוקָאיצַאנ יד ןופ ןדיי יד ןזָאלסױרַא ןגעוו

 ןיא טרָא ןַא ץנערעפנָאק-ַאדוימרעב רעד טרעכיזרַאפ טרּפ ןייא זיולב

 טקנוּפ ,1943 לירּפַא ןט19 םעד ...ןרָאװעג טנפעעג זיא יז .עטכישעג רעד

 עקידעבעל ערעייז ןבָאה עשרַאװ ןופ ןדיי עטצעל יד ןעוו ,גָאט ןקיבלעז ןיא

 וצ ףור ןטלפייווצרַאפ ַא טימ רעייפ ןשיצַאנ םעד ןגעקטנַא ןפרָאװעג םיפוג

 !טייהשטנעמ רעד ןופ ןסיוועג םעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 זיב -- ערעדנא רעטרעדנוה ןוא -- ןטקַאפ עלַא יד ןענייז סָאװרַאפ

 ?ןרָאװעג ןגיוושרַאפ שיטקַאפ טציא

 עשיטירק יד ןיא ןרָאװעג ןגיוושרַאפ ייז ןענייז סָאװרַאפ : רקיע רעד ןוא

 | ? ןרָאי-סגירק
 עכיוה ןייק טרעהעג טינ ןרָאי ענעי ןיא שיִטקַאפ רימ ןבָאה סָאװרַאפ

 ?ץעטריאילַא יד ןופ קיטילָאּפ רעלעיציפָא רעד ןגעק טסעטָארּפ ןופ עמיטש

 ןרָאיגירק יד ןופ ךשמ ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןענייז סָאוורַאּפ

 רעשיטירב ןוא רענַאקירעמַא רעד ןגעק ףמַאק םוצ ףור ַא טימ סױרַא טינ

 יד יוװ ױזַא -- ?ןדיי רַאפ גוטער ןוא ףליה עגונב גנולעטששנייא-גנוריגער

 ףמַאק םענעסיברַאפ ַא טריפעג גירק ןופ טייצ עצנַאג יד ןבָאה ןטסינויצ

 ? קיטילָאּפ-ןטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןגעק

 ,לייטרוא ריא ןגָארטסױרַא םעד ןגעוו ןפרַאד טעװ עטכישעג עשידיי יד

 -כעלטפַאשלעזעג עשידיי עצנַאג יד ןטּפשמ ןוא ןריזילַאנַא ןפרַאד טעװ יז

 גנוטער ןוא ףליה ןופ טיבעג ןפיוא קיטילָאּפ ריא ןוא ,םַאנסיױא ןָא ,טייק

 ,ןרָאי-גירק עקיליורג יד תעב ןדיי רַאפ

 ,סָאד זַא ,ליפעג רָאלק ַא טַאהעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 "סיה יד טינ טליפרעד ןעמ זַא ,קידנגונעג טינ טייוו זיא ,ןָאטעג טרעוו סָאװ

 ,טכילפ עשירָאט

 סָאװ ,טרָאּפער ןכעלריפסיוא םעד ןיא יונעג םעד ןגעוו טדער טַאּפ בקעי

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ טעטימָאק-וװיטוקעזקע םעד רַאפ ןבעגעגּפָא טָאה רע

 :ןגוצסױא עכעלטע סױרַא ןעמענ רימ ,1943 רעבמעווָאנ ןיא טעטימָאק
 ףורּפָא רעד זַא ,ליפעג סָאד טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעיק

 ףױא טרפב םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ ןוא ללכב טלעװ רעד ןופ
 ןעמ ,רעקידנכערּפשטנַא ןייק טינ ןעוועג זיא עּפָאריײא רעשידיי רעד
 יד ןבָאה סיצַאנ יד (1 :תוביס ייווצ טימ ןרעלקרעד סע טריבורּפ
 עלַאער םוש ןייק ןזָאלרעד טינ ןוא ןגָאלשרַאפ שיטעמרעה סָאטעג
 ןטײקמַאזױרג יד ןופ גנולָאהרעדיװ עכעלגעט-גָאט יד (2 ;גנוטער
 ,םלוע ןופ ןליפעג יד טּפמעטעגּפָא סָאמ רעסיורג ַא ןיא טָאה

 םעד טימ ןכַאמ םולש טנעקעג טינ ןוא טלָאװעג טינ ןבָאה רימ
 זדנוא רַאפ זיא סע סָאװ ןָאט וצ טימַאב ךיז ןבָאה רימ .,דנַאטשוצ

 ןופ עידעגַארט רעשידיי רעטסערג רעד ףיוא ןריגַאער ןיא ךעלגעמ
 ,ןטייצ עלַא

 עשידיי יד טימ טמעטָאעג ,טבעלעג טָאה הביבס רעזדנוא ..,,

 זַא ,ןגָאז רעבָא זומ ךיא .עידעגַארט רעשידיי רעד טימ ,ןעמעלבָארּפ
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 טנַאװ ענרענייטש יד

 "שינ ןוא ןיילק סע זיא ,ןעמַאזוצ עלַא ןָאטעג טינ ןבָאה רימ לפיוו
 ,קילגמוא ןשידיי ןופ טײקזעידנַארג רעד טימ ךיילגרַאפ ןיא קיט

 -סקלָאפ ,ןעגניטימ .ןעגנַאגעגנָא זיא ןדיי ןופ גנודרָאמסיוא יד ..;

 -ָארד ןוא ןעגנונערָאװ ,ןעלקיטרַא-גנוטייצ ,סמודנַארָאמעמ ,ןטסעטָארּפ
 -עג רעד ,ןפלָאהעג טינ ןבָאה רעקלעפ עטקינייארַאפ יד ןופ ןעגנוא
 רעזדנוא ,רעכעלרעמָאי ץלַא ןרָאװעג זיא םי טייז רענעי ןופ יירש
 ?רעטייו ןעמ טוט סָאװ .רעקיאורמוא ץלַא -- ןסיוועג סנעמעלַא
 -ַאטשעג ןענייז רימ -- ?ןעמ טעװעטַאר יו ? טרָאפ ןעמ טוט סָאװ
 ּפעק יד טימ ןכָארבעג שממ .,ןגָאז ןָאק ןעמ ,ןוא ןגַארפ יד רַאפ ןענ
 ...טנַאװ יד

 ןעגנודנעוו עטקערידמוא ןוא עטקעריד ןגעוו ןגַאלשרָאפ עלַא ...
 ןגעו ,שיוטסיוא ןַא ןגעוו ,ןדיי יד ןבעגסױרַא ןגעוו סיצַאנ יד וצ
 ןקיקעגטרַאה ַא טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה לג"דא זייּפש ןגרָאזַאב

 רעד טימ טינ טמיטש סָאד ,ךעלגעממוא זיא סָאד ,ןיינ -- רעפטנע

 ,המחלמ רעד ןופ גנוריפ

 -נַארָאמעמ ערעזדנוא זַא ,גנוגייצרעביא יד טינ ןבָאה רימ ..,
 ,ןעגניטימ-טסעטָארּפ ,ןעגנולמַאזרַאפ ,סטנעמטייטס ערעזדנוא ,סמוד
 "עי ףיוא רעדירב ערעזדנוא ןפלָאהעג שיטקַאפ ןבָאה ,סעיצַאגעלעד
 "רַאפ רימ .ןצַאשּפָא ,ןגָאז טינ טציא סע ןָאק רענייק ,םי טייז רענ
 ,ןָאטעג ץלַא ןבָאה רימ זַא ,טינ טליפ זדנוא ןופ רענייק זַא ,ןענעכייצ
 סנעמעלַא ערעזדנוא ,טליפרעד בוח רעזדנוא תמאב ןבָאה רימ זַא
 זיא ןסיוועג רעזדנוא ןוא ןליפעג ערעזדנוא ,רעצרעה ןוא ןעקנַאדעג
 ...קיאורמוא טייצ עצנַאג יד

 -ימ ןיא ןגיל םי טייז רענעי ףיוא זַא ,ליפעג סָאד ןבָאה רימ

 ךיז ןעניפעג טציא ךָאנ ןוא ,רעריטרַאמ ןוא םישודק םירבק ןענָאיל

 ןוא רעדירב ערעזדנוא רעדלעפ ןוא רעדלעוו ןיא ,סָאטעג יד ןיא

 -עג ןבָאה רימ 1 רימ ןוא ,םשה שודיק ןופ סנכייצ טימ רעטסעווש

 ןבירשעג ,ןעגנולמַאזרַאפ ףיוא טדערעג ,ןשיט ןיא טּפַאלקעג ,ןעירש

 -ַאטשעג ןענייז רימ .סעיצַאגעלעד ןיא ןעגנַאגעג ןוא סמודנַארָאמעמ

 *.,,.טנַאװ רעכיוה ַא רַאפ ןענ

 זיא סע .טנעװ עשייוג עקידתועשר יד רָאנ טינ ןעוועג רעבָא זיא סע

 ןוא -תורשּפ ןופ טנַאװ יד :טנַאװ עשידיי ַא ,טנַאװ עטייווצ ַא ןעוועג ךיוא

 -מוא רעטושּפ ןופ קיטילָאּפ ערעכעלדנעש ךָאנ יד ןוא ,קיטילָאּפ-תונלדתש

 ,תוביס ערעדנַא טימ דצ ןדעי דצמ טריוויטָאמ --- טייקיטעט

 -- ןוויטקעיבָא ריא ףיוא טרַאװ עגַארּפ עטקיטייוװעגנָא עקיזָאד יד ךיוא

 ,רעקירָאטסיה -- ןקידתונמחרבמוא ןוא

 ןשיטסילַאער ַא ןבעגעגּפָא ךיז טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד
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 רע .רעטצענערגַאב ַא זיא סַאג רעשידיי רעד ףיוא חוכ ןייז זַא ,ןובשחו-ןיד

 ןופ טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא ןלעטשוצפיוא טבערטשעג רדסכ רעבירעד טָאה

 לָאז סָאװ ,טפַאשרעטערטרַאפ עטסעפ ַא .עקירעמַא ןיא בושי ןשידיי ןצנַאג

 זַא ,ףמַאק ןשיגרענע ןַא ןבייהפיוא לָאז ןוא עקירעמַא עשידיי יד ןריזיליבָאמ

 ןדיי יד רַאפ ףליה עלַאמיסקַאמ ןזײװסױרַא לָאז גנוריגער רענַאקירעמַא יד

 ,עּפָאריײא ןיא

 -רעטנוא וויטקַא לָאמ עלַא טָאה ןוא טריאיציניא ןיילַא לָאמטפָא טָאה רע

 ןשרַאמ ,ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא ןעגניטימ-ןסַאמ ענײמעגלַא יד טציטשעג

 .טעטשי-ץניוװָארּפ עלַא ןיא ןעגניטימ ,סעיצַאטסעפינַאמ-רעדניק ,לָאה יטיס םוצ

 -עג ןבָאה סעיצַאטסעפינַאמ עשידיי ענײמעגלַא עקיזָאד יד לפיוו ףיוא

 רעד קנַאד ַא ןעועג סָאמ רעסיורג רָאג ַא ןיא סע זיא ,גלָאפרעד ַא טַאה

 -לעוו ,סעיצַאזינַאגרָא-סקלָאפ יד ןוא ןסַאמ עקידנדער-שידיי ןופ גנוקילײטַאב

 ןשידיי ןופ ףור ןפיוא .ןטָארטרַאפ טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד עכ

 ןרעו טלעטשענּפָא טגעלפ סנָאינוי-דיירט עשידיי יד ןוא טעטימָאק-רעטעברַא

 ןגעלפ רעטעברַא רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא רעּפעש רעטנזיוט ןיא טעברַא יד

 -גנוטער תבוטל סעיצַארַאלקעד ןוא סעיצולָאזער ןעמעננָא ,סעדער ןרעה

 עשידיי-טינ ןעוו ןלַאפ עקיצנייא יד טעמכ ןעוועג בגא ןענייז סָאד ,טירש

 עכלעזַא ןיא טקילײטַאב ןסַאמ עסיורג ןיא ךיז ןבָאה רעגריב רענַאקירעמַא

 ,ןעגנוטערטסיורַא-טעטירַאדילָאס

 טייקימיטשנייא ןייק ןעוועג טינ זיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ןיא רעבָא

 ןגעו טינ ןוא ןטירטסױרַא עכעלטייהנייא ןופ טייקיטכיוו רעד ןגעוו טינ --

 רעמ ץלַא ךָאנ ןעמ טָאה טעטימָאק ןשידיי רענַאקירעמַא ןיא .םרָאפ רעייז

 ןיא ךעלנע .רעטצנעפ עכיוה יד ןיא תונלדתש ןופ געוו ןטלַא ןופ ןטלַאהעג

 .תירב ינב ןופ גנולעטשנייא יד ןעוועג ךיוא

 רעשיטסינויצ רעד טליּפשעג ןַאד רעבָא טָאה לָאר עקידנרינימָאד יד

 ןשידיי רענַאקירעמַאק םעד טפַאשרעּפרעק רענַאקירעמַא ןייז טימ רעגַאל

 .שארב זייוו ןעפיטס רעציזרָאפ ןייז ןוא ?סערגנָאק

 -ריצילּפמָאק ַא זיא גירק ןתעב םזינויצ רענַאקירעמַא ןופ קיטילָאּפ יד

 ךיילג זַא ,ןענָאמרעד זיולב ָאד רימָאל .עגַארפ -- עכעלנייּפ רעייז ןוא -- עט

 "יװיטָאמ םוש ןָא ,לָאמ א טימ "סערגנָאקא רעד טָאה גירק ןופ בייהנָא םייב

 "טאר ןשידיי םענײמעגלַאא ןטנָאמרעד רעירפ ןיוש םעד ןזָאלרַאפ ,גנור

 -רעּפרעק עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאװ ,(ליסנוַאק שיאושזד לַארענעשזד)

 רעשידיי רעטקינייארַאפ ַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער טנעקעג טָאה סָאװ ,טפַאש
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 טנַאו ענרענייטש יד

 "רעד רעכעלטנפע ןַא ןיא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד .עדניימעג

 -ײטַאב ויטקַא ןבילברַאפ זיא רע .טירש ןקיזָאד םעד טרעױדַאב גנורעלק

 "עברַא רעשידיי רעד טָאה שיטקַאפ ,?טַאר ןשידיי םענײמעגלַאק ןיא טקיל

 םייח לשמל יװ) רעריפ עשיטסינויצ ערעדנַא זַא ,טלעוּפעג טעטימָאק-רעט

 טָאה סערגנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןוא ןשימנײרַא ךיז ןלָאז (ןַאמצייוו

 וצ ידכ זיולב רעבָא -- ,"טַאר ןשידיי םענײמעגלַאק םוצ טרעקעגקירוצ ךיז

 .טעברַא ןייז ןריזָאמרָאט

 זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןעגנואימַאב יד קנַאד ַא רקיע רעד

 ןוא ןעװעטַאר וצ *טעטימָאק-יסנעשזדריומע; ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג רעטעּפש

 ,"סערגנָאקא רעד :טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע .עּפָארײא ןיא ןדיי יד ןפלעה

 ,תירב ינב ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד ,טעטימָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד

 -קָאדָאטרָא רעד ןוא םינינע עשיטסינויצ רַאפ טעטימָאק-יסנעשזדריומע רעד

 "טניָאשזד, רעד טעברַאעגנעמַאװצ ךיוא םיא טימ ןבָאה סע .רעגַאל רעשיס

 טייצ עצנַאג יד זיא רעציזרָאפ רעד .*טַאר רעשידיי רענײמעגלַא; רעד ןוא

 סערגנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד -- רעגַאל ןייז ןוא זייוו ןעפיטס ןעוועג

 ,טרינימָאד רדסכ םיא טָאה --

 ןופ רעריפנָא יד ױזַא יוװ ,ןביולג וצ ךעלגעממוא טושּפ טנייה זיא סע

 םעטסיס ַא טלעטשעגנייא קיניזטסואווַאב ןבָאה ?טעטימָאק-יסנעשזדריומע;

 -גוציז ערעלוגער ןייק טַאהעג טינ טָאה טעטימָאק רעד .טייקיטעטמוא ....ןופ

 ןמיס ןייק ,רַאטערקעס-וװיטוקעזקע ןקידנעטש ןייק טַאהעג טינ טָאה רע .ןעג

 -רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס סלַא ,טָאה טַאּפ בקעי .טַארַאּפַא ןופ

 רעסקעזא יד) גנוריפנָא רעטסכעה עמַאס רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,טעטימָאק

 -סיפָא ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד .טעטימָאק-יסנעשזדריומע םעד ןופ (*עיסימָאק

 ,ןטכירַאב ענייז טימ לופ ןענייז טעטימָאק-רעטעברַא ןשיידיי ןופ טעטימָאק

 ןסולשַאב ,ןפורעג טינ ןרעוו ןעגנוציז ןייק זַא ,ךיז טגָאלקַאב רע עכלעוו ןיא

 ; טריפעגסיוא טינ ןרעוו

 -ריומע ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ יד,
 -עגסיוא ןטייהנגעלעג ענעדיישרַאפ ייב ןבָאה טעטימָאק-יסנעשזד
 יז .טעטימָאק-יסנעשזדריומע ןופ טייקנדירפוצמוא רעייז טקירד
 יו רעלענש ליפ טפיול קילגמוא עשידיי סָאד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 ןופ ןגַאלשרָאפ יד .טעטימָאק-יסנעשזדריומע רעד ךיז טגעװַאב סע

 -מוא ןוא ךעלסילשסיוא ךיז לָאז ןעמ זַא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 ,גנוטער רעשידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד טימ ןקיטפעשַאב ךעלרעהפיוא

 -עגנָא טינ טעטימָאק-יסנעשזדריומע ןופ טייהרעמ רעד ךרוד ןענייז
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 -רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה טייקנדירפוצמוא ןייז .ןרָאװעג ןעמונ
 סָאװ סעמַארגעלעט ןוא ווירב עקינייא ןיא טקירדעגסיוא טעטימָאק
 טעטימָאק-יסנעשזדריומע ןופ רעייטשרָאפ םוצ טקישעג טָאה רע
 רעבָאטקָא ,טעטימָאק-סיפָא ןופ ןלָאקָאטָארּפ) ."זייו ןעפיטס רייד

)23 

 טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה ,1942 ילוי ןט23 ,עמַארגעלעט ןייא ןיא
 רעד יװ ױזַא זַא ,ןדלָאמעג ןליפַא ןטקַאפ עקיבלעז יד ןענעכערסיוא ןכָאנ

 טינ ,ןריזייטקַא וצ םיא ןוואורּפ ייר ַא ךָאנ ,טָאה טעטימָאק-יסנעשזדריומע
 ןייק טינ טָאה ,קלָאפ ןשידיי םעד יבגל ןעגנוטכילפרַאפ ענייז טליפעגסיוא
 "רעטעברַא רעשידיי רעד טגָארט -- סערדַא םענעגייא ןוא טַאירַאטערקעס
 ,טייקיטעט ןייז רַאפ טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ןייק טינ רעמ טעטימָאק

 ,עסערּפ רעד ןיא טכעלנפערַאפ ,גנורעלקרעד עקיזָאד יד ךיוא רעבָא
 רעמ ןייז וצ טגָאזעגוצ ,ןפָארטעג רעדיוו ךיז טָאה'מ .,ןָאטעגפיוא קינייװ טָאה
 -עג ץלַא זיא םישעמ ןיא ייס ןוא לענָאיצַאזינַאגרָא ייס רעבָא --- וויטקַא
 ,ןקיבלעז םייב ןבילב

 -יבָאמ טפרַאדעג טָאה ןעמ ןעוו ,ןרָאי עשיטירק יד ןיא זַא ,טניימ סָאד
 -עמַא רעד טָאה ,ןדיי ןָאילימ סקעז יד ןעװעטַאר וצ ףיוא תוחכ עלַא ןריזיל
 -ַאגרָא ןַא ןלעטשפיוא ךיז ייב טנעקעג טינ וליפַא בושי רעשידיי רענַאקיר
 רעד טָא ןבעגּפָא ןצנַאג ןיא ךיז לָאז סָאװ ,טַארַאּפַא ןקיטיינ םעד ,עיצַאזינ
 ןוא עכעלטפַאשלעזעג ןריזיליבָאמ לָאז סָאװ ,עבַאגפיױא רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ
 סנטסכעה .ןעגנואימַאב-גנוטער ןוא -ףליה יד רַאפ דנַאל ןיא עציטש עשיטילָאּפ
 -טייטס רעדָא טנעדיזערּפ םוצ עיצַאגעלעד ַא ןרימרָאפ טנעקעג רע טָאה
 עקידנעטש יד טימ ןוא שארב זייוו ןעפיטס טימ ךעלנייוועג) טנעמטרַאּפעד

 ,(סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןופ רעייטשרָאפ ריפ-יירד

 ,טינרָאג רעמ --- ןוא

 ? סָאװרַאפ

 -ימָאד עסױרג יד ףױא טגיל טײקכעלטרָאװטנַארַאפ עכעלטכישעג יד
 טָאה .רעגַאל ןשיטסינויצ ןפיוא לכ םדוק ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עקידנרינ
 -ףמַאק ןקיטכעמ ַא ןעיובוצפיוא ןזיװַאב ָאי טייצ רענעי ןיא טקנוּפ ךָאד רע
 -יליבָאמ טנעקעג ָאי ךָאד רע טָאה !לארשי ץרא ןיא ןליצ ענייז רַאפ טַארַאּפַא
 ןוא טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשיטירב רעד ןגעק ףמַאק ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןריז
 טנעקעג ךָאד רע טָאה !עקירעמַא ץנַאג טזיורבעגפיוא חוכ רעייז טימ טָאה
 רעטנזױט ,רעריפ עשיטילָאּפ רעטרעדנוה ןעגנורעדָאפ ענייז רַאפ ןעניוועג
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 טנַאו ענרענייטש יד

 -יימ רעכעלטנפע רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ,רעלעוטקעלעטניא עקידנריפנָא

 ! םַארגָארּפ ןשיטסינויצ ןשיטנַאטילימ ַא רַאפ ,דנַאל ןופ גנונ

 ינַאגרָא יד ןוא טעּפמיא םעד טָא ןזיװעגסױרַא טינ רע טָאה סָאװרַאפ

 רעד רעטנוא ןדיי יד רַאפ עיצקַא-ףליה רעד עגונב עיגרענע עלענָאיצַאז

 ? קַאה רעשיצַאנ

 רעפטנע ןַא קידלוש זיא םזינויצ רעד עכלעוו ףיוא --- סעגַארפ ערעווש

 .עטכישעג רעשידיי רעד

 ןוא עיצקַא-גנוטער רעד וצ םזיטנַאטילימ ןשיטסינויצ ןופ תוכייש יד

 ,םירבח ענייז ןוא טַאּפ ןעמונרַאפ םעד ןגעוו ןבָאה סע סָאװ ,ןעגנולעטש יד

 ,לטיּפַאק ןקידרעטייוו ןיא טלדנַאהַאב ןרעוו

 ?רעטייוו סָאװ 2

 עקירעמַא רעשידיי רעד ןיא רענייק טָאה עטריאילַא יד ןופ ןוחצנ ןיא

 םוטנדיי עשיאעּפָאריײא סָאד זַא ,רעכיז ןעוועג רעבָא זיא סע ,טלפייווצעג טינ

 ןלעטשפיוא-קירוצ סָאד זַא ןוא ןכָארבעצ ,טריניאור גירק ןופ סױרַא טעוו

 ערעווש טימ ןדנוברַאפ ןייז טעװ ענערָאװעג לוצינ יד רַאפ ןבעל לַאמרָאנ ַא

 .םוטנדיי רענַאקירעמַא םעד דצמ ןעגנוגנערטשנָא עקידלַאװג ןוא ןעמעלבָארּפ

 ןכַאמ ןביוהעגנָא רעבירעד ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשידיי עסיורג עלַא

 | .ןליּפש ןפרַאד ןלעװ ייז עכלעוו ,לָאר רעד וצ תונכה

 "רָאפע ַא ןריזינַאגרָא וצ ףיוא ןבעגעגּפָא עיגרענע ליפ טָאה טַאּפ בקעי

 המחלמיךָאנ עשידיי רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םייב "טעטימָאק-גנוש

 -שדוח ַא ןבעגסױרַא ןבױהעגנָא טָאה טעטימָאק-גנושרָאפ רעד .ןעמעלבָארּפ

 "עג ןבָאה רעשרָאפ קילדנעצ ַא יװ רעמ ."ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ, לַאנרושז

 יד ןגעוו ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ןטיירגוצוצ ףיוא סעידנעּפיטס ןגָארק

 ןגעוו ,דָאירעּפ-המחלמ-ךָאנ םעד ןופ ןעמעלבָארּפ עלַאנָאיצַאנ ןוא עשימָאנָאקע

 -עדרָאנײא טימ גנורַאפרעד רעקידרעירפ רעד ןגעוו ,טכער-ןטעטירָאנימ יד

 טָאה טוטיטסניא-גנושרָאפ רעד .לג"דא ,עיצַארגימע ,םימותי ,םיטילּפ ןענ

 -רָאפ יד עכלעוו ףיוא ,ןצנערעפנָאק עטנַאסערעטניא עכעלטע טנדרָאעגניײא

 .ןגַאלשרָאּפ ןוא ןריפסיוא ערעייז טרימוס ןבָאה רעש

 טגָאזעגסױרַא ךיז טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה קיטייצכיילג

 יובפיוא-רעדיוו ןופ סעגַארפ יד ןיא זַא ,ןעימַאב ךיז לָאז ןעמ זַא ,רַאפרעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "טניירפ ךיז טָאה רע .טקינייאעג ןטערטסױרַא םוטנדיי רענַאקירעמַא סָאד לָאז

 ,ןַאמצייו םייח ר"ד ןופ טסייג ןקיבלעז ןיא גנודנעוו ַא ףיוא ןפורעגּפָא ךעל

 ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ גנוציז ַא וצ ןעמוקעג םעד ןגעוו זיא רעכלעוו

 "ןב דוד ןעמונעגפיוא רעטעּפש לסיב ַא ךיוא טָאה רע ,טעטימָאק-רעטעברַא

 -סינויצ-שיטנַאטילימ םעד רַאֿפ ןריטיגַא ידכ ,ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןוירוג

 "רעטנוא םוצ -- ןטָארטרַאפ ןַאד ןיוש טָאה רע ןכלעוו ,טקנוּפדנַאטש ןשיט

 -ךַא ןיא ןדיישרעטנוא טכַארבעגסױרַא טָאה סָאד ,ןַאמציוו םייח ןופ דייש

 -רַאפ ַא ןעועג זיא טעטימָאק:רעטעברַא רעשידיי רעד ,טעטימָאק-רעטעב

 -סיזקע ןייז .רעוט ענעדיײשרַאפ ןופ ,ןטנעמעלע ענעדיישרַאפ ןופ גנוקינייא

 ןטַאּפ בקעי ףיוא .ייז ןשיווצ טייקינייא רעד ןופ קיגנעהּפָא ןעוועג זיא ץנעט

 טייקינייא יד טָא ןטיהוצּפָא עבַאגפיוא יד ןגעלעג זיא ןטמַאַאב-טּפיוה סלַא

 ,ןסייררעדנַאנופ יז ןלָאז ןטייהנדײשרַאפ-גנוניימ זַא ןזָאלרעד וצ טינ ןוא

 ןופ םירבח ענעגייא ענייז וצ ץַאזנגעק ןיא טלעטשעג םיא טָאה סָאד

 "נָא ןופ ךיילג ןבָאה עכלעוו ,"דנוב; ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד

 .ןגעק ,טירש-סימָארּפמָאק עלַא ןגעק גנולעטש עפרַאש ַא ןעמונרַאפ בייה

 -סיױרַא ערעייז ,םוטנדיי ןצנַאג ןופ טנָארפ ןכעלטייהנייא ןַא ןכיירגרעד ןלעוו

 טַאר ןלַאנָאיצַאנ ןשילױוּפ ןופ םורָאפ ןפיוא ייס ,עקירעמַא ןיא ייס ,ןטירט

 דצמ עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ןרעװ טריקיטירק טפָא ןגעלפ ,ןָאדנָאל ןיא

 ןפירגעגנָא טייחנגעלעג רעד ייב ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעביירש עשיטסינויצ

 ,ןטסידנוב יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא רע זַא טעטימָאק-רעטעברַא םעד

 "ָאזיא ןטירטסױרַא עפרַאש יד טָא בילוצ זיא טפַאשרעריפ עשידנוב יד

 "רַא ןשידיי ןיא ןטנעמעלע עשיטסינויצדָארּפ יד ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג טריל

 ךיוא רָאנ ,(סנָאינוי-דיירט יד ןעוועג ןענייז עזַאב סנעמעוו) טעטימָאק-רעטעב

 -רָאפ; ןופ ,גנירירעטעברַא ןופ רעריפנָא יד ,דניירפ עטסטנעָאנ עריא ןופ

 ןעועג עקַאט ןענייז סָאװ ,(ַא"א דלעה .א ,ןיקסַאב .י ,ןינַאכ .נ) "סטרעוו

 ןופ טײקצנַאג רעד רַאפ תוירחא יד ןגָארטעג ןבָאה רעבָא ,שיטסינויצ-טינ

 טעטימָאק-רעטעברַא רעד זַא ,רַאפרעד ןעוועג ןענייז ןוא טעטימָאק-רעטעברַא

 -רַאפ ןטרָאד ןוא ןטפַאשרעּפרעק עשידיי-ןײמעגלַא ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז

 ,גנַאגוצ ןכעלטייהנייא רעבָא ןקידנעטשטסבלעז-שיאיידיא ןייז ןטערט

 רָאנ טינ ?טקנוּפדנַאטש-טייהנייא , םעד טָא טקידײטרַאפ סייה טָאה טַאּפ

 םיא ףיוא טָאה טמַא ןייז סָאװ ,טײקלַאיָאל רעלענָאיצַאזינַאגרָא רעד בילוצ

 רעד זיא סָאד זַא גנוגייצרעביא רעכעלרעניא רעד בילוצ רָאנ ,טגײלעגפױרַא

 ןוא םיא ןשיװצ תועד יקוליח עפרַאש ןפַאשעג טָאה סָאד .געוו רעקיטכיר
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 !רעטייוו סָאוװ

 טָאה ןוא "דנובא ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד ןופ םירבח ענייז

 ןופ ,ךעלנעזרעּפ םיא ףיוא ןפירגנָא ,ןעגנוגערפיוא עקידרדסכ טכַארבעג םיא

 "עג ןביירש ייז ןגעוו ןלעװ רימ .ןרָאי עלַא ןטילעג רעווש טָאה רע עכלעוו

 .לטיּפַאק ןקידרעטייוו ַא ןיא רעיונ

 ןיא ןעגנַאגעג זיא סָאװ) עּפָאריײא ןייק ףליה יד :ןעוועג זיא גנַאגוצ ןייז

 ףליה יד טָא ןגרָאזַאב .ןָאןביוא טייטש (ןטסידנוב יד רַאפ סָאמ רעסיורג ַא

 רע ןעוו וליפַא -- ןָאט ןעק רע סָאװ ,*טעברַא עשיידנוב; עטסעב יד זיא

 ,"דנוב,, ןופ רעגָאזטרָאװ עלעיציפָא יד דצמ טריקיטירק רעטיב לייוורעד טרעוו

 ערעטיב יד תעב טנורגרעטניה ןיא ןטלַאה וצ טימַאב ךיז טָאה רע

 -ייז סָאװ ,סעטַאבעד עשיאיידיא עסיורג יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ןיא .םיחוכיו

 -סױרַא ענייז טינ ןעמ טניפעג ,טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןַאד ןענ

 זַא ןזָאלרעד וצ טינ ,קינמולש ףדור ַא ןייז וצ ךיז טימַאב רע .ןעגנוטערט

 -רעטעברַא ןופ רעריפ יד ןשיוװצ סיר ןקידנעטשלופ ַא וצ ןעמוק לָאז סע

 ןיא זײרּפ רעד .ןעגנולעג םיא זיא סָאד .רעריפ עשידנוב יד ןוא טעטימָאק

 .רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא זיא םיא ףיוא ןפירגנָא עכעלנעזרעּפ יד בילוצ ןדייל

 ןברָאװרעד ךיז רע טָאה ןטירטסױרַא עכעלטנפע עכעלנעזרעּפ ענייז ןיא

 ַא סלַא ,רעביירש רעקיגנעהּפָאמוא סלַא עיציזָאּפ עטנעקרענָא-ןײמעגלַא ןַא

 ןױש טָאה טיײקכעלטפַאשלעזעג יד .קנַאדעג ןקידנעטשטסבלעז ןופ שטנעמ

 -גיימעג ַא ןעניפעג וצ ןליוװ ןייז ,טײקלַאיָאל ןייז ,טפַאשיירטעג ןייז טנעקעג

 "עג רעבירעד טָאה רע .ןעגנוטכיר עשיאיידיא ערעדנַא טימ ךַארּפש עמַָאז

 ,םזינויצ ןופ קיטירק ןיא ,זיא סָאװ ,גנוניימ ענעגייא ןייז ןגָאזסױרַא יירפ טנעק

 -רעטעברַא ןופ ןעגנולעטש עלעיציפָא יד ןופ רעפרַאש ליפ ןעוועג רָאנ טינ

 ןופ ןטירטסױרַא יד ןופ רענעכָארּפשעגסיױא ךס ַא לָאמ טפָא רָאנ ,טעטימָאק

 .רעגָאזטרָאװ עשידנוב עלעיציפָא יד

 וניבל וניב זיא גנוגעווַאב רעשיטסינויצ רעד ןיא לייוו -- לעיצעּפס

 רעלענָאיצַאזינַאגרָא ןוא רעשיטַאמַארגָארּפ ןופ טסייג רעד ןרָאװעג רעקרַאטש

 .טײקשיטנַאטילימ

 -עגסױרַא רעגַאל רעשיטסינויצ רעד טָאה ,ןעזעג רעירפ ןבָאה רימ יװ

 "טנפע יד ןריזיליבָאמ ןופ טיבעג ןפיוא טייקיטעטמוא עקידנעניוטש ַא ןזיוו

 "געל עטריּפוקָא-יצַאנ יד ןיא ןדיי יד ןופ גנוטער רעד תבוטל גנוניימ עכעל

 -טסכעה ןוא עקיטכעמ ַא טלקיװטנַא ןָא גָאט ןטשרע ןופ רע טָאה ןגעקַאד ,רעד

 .עניטסעלַאּפ ןיא ןליצ עשיטסינויצ יד רַאפ עינַאּפמַאק"ןסַאמ עכיירגלָאפרעד

 -יטסינָאיזיװער יד טנכייצעגסיוא ןרָאי עטשרע יד ןיא ךיז טָאה סרעדנוזַאב
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 רעייז רָאּפ ַא ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,ןטסינָאיזיװער יד .גנוטכיר עש

 ןזיװַאב ןבָאה ,(ןָאסגרעב רעטיּפ ,יקסניטָאבַאשז ירוא) ןשטנעמ עשיגרענע

 ,עסערּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא עינַאּפמַאק עכיירגלָאפרעד ַא ןביוהוצפיוא

 ןעלקַאטקעּפס ,ןעגניטימ ערעסערג ןוא ערעסערג ץלַא טנדרָאעגנייא ןבָאה

 "סעפינַאמ --- קרָאי-ןינ ןופ ןלַאז עטסערג יד ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ

 "רַאפ טָאה עּפָאריײא ןיא ןדיי יד רַאפ עיצקַא-גנוטער יד עכלעוו ףיוא סעיצַאט
 ,ץַאלּפ םעניילק ַא רָאג ןעמונ

 ןקיבלעז ןפיוא ןעגנַאגעגכָאנ זיא גנוגעַאב עשיטסינויצ ענײמעגלַא יד

 ףוסל ןוא ןטעטימָאק ןוא ןעמענ עלענָאיצַאזינַאגרָא ענעדיישרַאפ רעטנוא .געוו

 "נוא ?טעטימָאק יסנעשזדריומע ןשיטסינויצ? םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 טלקיװטנַא יז טָאה ,רעווליס ללה יַאבַאר ןופ גנוריפנָא רעשימַאניד רעד רעט

 סָאװ -- גנוגעוװַאב-ןסַאמ עשיטנַאטילימ עטריזינַאגרָא-קידנצנעלג עקיטכעמ ַא

 ,עקידכעבענ יד טימ טריטסַארטנָאק ןפוא ןקידנעלסיירטפיוא ןַא ףיוא טָאה

 יד ןעװעטַאר ןופ טיבעג ןפיוא עריא טירש עטרינידרָאָאק-טינ ,ענעכָארקעצ

 ,עּפָאריײא ןיא ןדיי

 ,"ךיּפַאּפ ןסייווע ןשילגנע םעד ןפַאשּפָא : ןעוועג ליצ רעד זיא בײהנָא ןופ

 םעד ןוא עניטסעלַאּפ ןייק עיצַארגימיא עשידיי יד טצענערגַאב טָאה סָאװ

 "ידיי ַא רַאפ ףמַאק ַא טריפעג ןבָאה ןטסינָאיזיװער יד .ףױקרַאפ-דנַאל ןשידיי

 "ידַאר ַא טכַאמעגכרודַא רעבָא טָאה גנוגעווַאב עשיטסינויצ יד .ײמרַא רעש

 -ַאב יד ןעמונעגנָא יז טָאה 1942 יַאמ ןט9 םעד ןוא סעצָארּפ-עיצַאזילַאק

 ואוו ,*לעטָאה-רָאמטליב, ןופ ןעמָאנ ןטיול) *עיצולָאזער רערָאמטליב, עטמיר

 -עדָאפ יד טקורעגסױרַא טרעו סע רעכלעוו ןיא ,(ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא יז

 =טלעװנַאמָאק, עשידיי ַא עניטסעלַאּפ ןיא גירק ןכָאנ ןלעטשנייא ןופ גנור

 "יצנייא יד יוװ ןרָאװעג טקורעגסױרַא רעטּפָא ןוא רעטּפָא ץלַא זיא סָאד

 ,המחלמ רעד ךָאנ עּפָאריײא ןיא עגַארפ-ןדיי רעד ןופ גנוזייל עק

 "סיזקע רעייז רַאפ טפמעקעג ןוא טבעלעג ןַאד ךָאנ ןבָאה עּפָארײא ןיא

 ,ןדיי ןענָאילימ ץנעט

 -סילַאיצָאס-שידיי ןייז ,גנוגייצרעביא רעשידנוב ןייז יירטעג ,טַאּפ בקעי

 -ּפָא שירָאגעטַאק וויטקעּפסרעּפ עשיטסימיסעּפ עקיזָאד יד טָאה ,ןביולג ןשיט
 רעזנואק רעשידנוב רעד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא טָאה רע אקווד .ןפרָאװעג
 רעשיטסינויצ רעד טָא ףױא ןפירגנָא עטספרַאש יד טכעלטנפערַאפ ?טייצ

 ,גנולעטשנייא

 :ןבירשעג טָאה רע
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 !רעטייוו סָאוו

 ןענָאילימ ןופ שוריג ןטימ ןקידנערַאפ המחלמ יד ךיז טעוװע
 ,קלָאפ עשידיי סָאד ,רימ רָאנ טינ זַא ,סע טניימ עּפָאריײא ןיא ןדיי
 טָאה טלעוו עצנַאג יד ,טלעוו יד רָאנ ,המחלמ יד טליּפשרַאפ ןבָאה
 ,עניטסעלַאּפ ןיא ךיוא טליּפשרַאפ יז ןעמ טָאה .טליּפשרַאפ המחלמ יד

 ןקידנע ךיז טעוו המחלמ יד .עיזַאטנַאפ עזייב ַא זיא סָאד רָאנ
  רעקידהמחלמיךָאנ רעד .טייהיירפ טימ ,םזיצַאנ ןופ הלּפמ רעד טימ
 -ימעסיטנַא ןוא םזיצַאנ ןופ תועשר יד ןגָארטרַאפ טינ טעװ טַאמילק
 -ַאוצ ןלױּפ ןטײרפַאב ןיא ןביילב ןלעװ ןליוּפ ןופ ןדיי יד ...םזיט
 ךיז ןלעוװ דנַאלשטייד ןופ ןדיי יד .,ןדיי-טינ ןענָאילימ יד טימ ןעמ
 ...דנַאלשטייד ןטיירפַאב ןיא ןרעקקירוצ

 "נעעג זיא המחלמ יד :ַאזַא זיא םולח ןייא .תומולח ייווצ ,..
 "נוה ,ךיז וצ טמוק טלעוו יד ,למיה ןפיוא ןטכייל ןענוז ןביז .טקיד
 ןוא טייקילעזקילג .ןעניאור ערעייז קירוצ ןעיוב ןענָאילימ רעטרעד

 רעד ףיוא טמוק טפַאשטניירפ ןוא טייקכעלרעדירב ןוא הכרב לזמ
 -- ןוא ,טלעוו

 קעזקור יד טימ ןוא טנעה יד ןיא סנקעטש טימ ןדיי ןענָאילימ
 ,עּפָארײא ןטײרפַאב ןופ רעדנעל יד ןזָאלרַאפ ןזומ סעצײלּפ יד ףיוא
 "נַאװ ,תורוד טייצ ןעוועג טלצרָאװעגניײא ןענייז ייז ואוו ,רעדנעל יד

 ,סנּפָאקוצ ןגייל וצ ןייטש ַא ןכוז ןוא ,ןעלגָאװ ,ןרעד |
 | :אזַא זיא םולח רעטייווצ רעד

 ךיוא ןטכייל ייז ןלעוו ,ןטכייל ןלעוו ןוחצנ ןופ ןענוז ןביז יד ןעוו
 ןענָאילימ רעטרעדנוה יד רַאפ ןעמוק טעוװ טייהיירפ ןעוו .זדנוא רַאפ
 םייױג יד ןעוו .זדנוא רַאפ ךיוא ןעמוק יז טעװ ,עּפָאריײא ןופ ןשטנעמ
 ,סרעמַאה יד ןעמענ ןלעוװו וועיק ןוא עשרַאװ ,ןיוו ,ןילרעב ןופ
 ,טלעוו יד ןעיובפיוא קירוצ טנעה יד ןיא ןענישַאמ ןוא סנזייא-רעקַא
 .רעיוב יד ןשיווצ ןייז רימ ךיוא ןלעוו

 המחלמ יד ,המחלמ-טלעוו עטייווצ יד ןפורעג טָאה רעלטיה ביוא
 יד ןוא "המחלמ עשידיי, יד -- טייקכעלשטנעמ ןוא טייהיירפ רַאפ
 ענענואוועג יד ,ןדיי יד ,רימ ןלעו -- ןרעוו ןענואוועג טעו המחלמ
 ,ןליּפשרַאפ טינ המחלמ

 טָאה ,דנַאטשפױאיָאטעג רעװעשרַאװ ןכָאנ ןיוש ,19423 רעבמעטּפעס ןיא

 :ןבירשעג "טייצ רעזנוא; ןיא לקיטרַא ןַא ןיא רע
 יד רעסיוא ןוא סָאטעג יד ןיא ןדיי ענעבילבעגנבעל ךָאנ יד;

 רָאנ ,טכַאמשרַאפ ,טרעגנוהרַאפ ,טקיניײּפרַאפ רָאנ טינ ןענייז סָאטעג
 ייז טפור ןעמ .שאימ ייז ןָא ןיוש ךיז זיא ןעמ -- .טמעשרַאפ ךיוא
 ןגעו ןוא ןעמעוו ןגעוו ָאטינ ןיוש זיא סע ."ןדיי עטיוט; יד ןיוש
 טלעטש ,לסייוו רעד ייב קילגמוא רעייז ןופ לגיּפש ןיא .ןדער וצ סָאװ
 .לינ םעד ייב יײמרַא סירעמָאגטנָאמ סױרַא ןעמ
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 טציא געמ ,ָאטעג רעד ןופ םינשקע יד ןייז רעטייוו רימָאל ,..
 רעקיטרָאד רעד ןופ ,ןטרָאד ןופ ןענייז רימ ,לָאצ רעייז ןייז ןיילק
 ,שי ןרַאפ ,טרעוו ןרַאפ ןטלַאה המחלמ רימָאל .דרע רעטקיטולברַאפ

 -רַאפ ןוא עטקיניײּפעג יד ןופ גנוטער רעד רַאפ ןוא דובכ םעד רַאפ
 יד ןופ ןָאפ יד ןבייהפיוא רעכעה רימָאל ןוא ,סָאטעג יד ןיא עטמעש
 .עקנילבערט ןוא ץישזלעב ןופ ןדיי

 רעדלעפ עטיוט יד ףיוא ,ןבייחפיוא ךָאנ ךיז טעװ גנַאהרָאפ רעד
 ,"ןבעל יינ ַא ןבייהנָא ךיז טעוװ

 ןיוש לַאנרושז ןקיבלעז ןיא ןבירשעג ,*עּפָאריײא תאיציג לקיטרַא ןַא ןיא

 לָאמַא רעדיו רע טָאה ,1945 ץרעמ ןיא ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןרַאפ טרַאה

 : ןבירשעג

 טניימ ןדיי ןָא עּפָאריײא ,םזיצַאנ ןופ גיז טניימ ןדיי ןָא עּפָאריײא;
 ןדיי ןָא עּפָאריײא .ןרָאװעג טליּפשרַאפ המחלמ יד זיא שילַארָאמ ---
 םזיטימעסיטנַא ןופ גנוקיטפערקַאב ,גנוקרַאטשרַאפ יד ךיוא טניימ
 -רסומ ַא ,זייװנָא ןַא ,ערעל ַא זיא סע .ָאד ןענייז ןדיי ואוו רעדנעל ןיא
 !דנַאל סָאד ןייר טכַאמ ,ןדיי יד טביירטרַאפ + לכשה

 ןַאעקָא ןשיטנַאלטַא םעד ןוא םי ןשידנעללטימ ןשיווצ ביוא ןוא
  ,רבדמ רעשידיי ַא ןעיצ ךיז טעוו ,קרָאי-וינ ןוא םילשורי ןשיוצ
 ןיא ייס ןוא םילשורי ןיא ייס ןטניוו עטלַאק םיא ןופ ןזָאלב ןלעוו

 | ,קרָאל-ויג |
 ןשידרפס ַא ןדייר טעװ ביבא לת ,ןייז טינ רעמ טעוװ ןושל שידיי

 ןדייר ןעמ טעװ ָאקסיצנַארפ ןַאס ןיא .ןושל ןדמערפ ַא ,שדוק ןושל
 .ןושל ןשייוג ַא ,שילגנע

 "ייא ןופ ןרעו טקעמעגּפָא לָאז רכז רעזדנוא זַא ,טינ ליוו ךיא
 -רַאפ שידיי לָאז עשרַאװ ןוא ענליוו ןיא זַא ,טינ ליוו ךיא ,עּפָאר
 רעשידיי רעקירָאיטנזױט רעזדנוא זַא טינ ליוו ךיא .ןרעוו ןטינש
 ,לצרָאװ ןטימ ןרעוו ןסירעגסיוא לָאז במעד

 ןופ ןרעביפ עלַא טימ ,תונויער עניימ עלַא ,ןליפעג עניימ עלַא
 ,ךיז טלגנַאר רימ ןיא סָאװ ץלַא ,םעד ןגעק ךיז ךיא רעװ ןזעוו ןיימ
 ."םעד ןגעק טריטסעטָארּפ

 גנורעדָאפ יד טציטשעגרעטנוא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 "סיד שוריפב ןבָאה סָאװ ,תוריזג ענייז טימ *ריּפַאּפ ןסייווש םעד ןפַאשוצּפָא

 "עדָאפ עשיטסינָאיזיװער יד טציטשעג טינ טָאה רע ;ןדיי ןגעק טרינימירק

 ןייק ןעמונרַאפ טינ רע טָאה עיצַאזינַאגרָא ןַא יו .ײמרַא רעשידיי ַא ןופ גנור

 -ָאק;) עניטסעלַאּפ ןיא טפַאשהכולמ רעשידיי ןגעוו גנולעטש עלעיציפָא םוש

 -יישרַאפ יד רעכלעוו ףיוא גנורילומרָאפ ַא טימ טנגונגַאב ךיז ןוא ?טלעװנָאמ
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 !רעטייוו סָאוװ

 ןינַאכ ,שטיװָאמַארבַא ,טַאּפ) ןקינײא ןענעק ךיז ןלָאז ןלײט-דנַאטשַאב ענעד

 רערַאבמעננָא-ןיימעגלַא ַאזַא ןופ רערילומרָאפ-טּפױה יד ןשיווצ ןעוועג ןענייז

 :גנולעטש ַאזַא ןופ רעטסומ ַא זיא טָא ,(עלומרָאפ

 סָאװ ,בושי רעשידיי ַא ןַארַאפ זיא'ס ואוו ,לארשי ץרא ןיא;

 ןפרַאד ,ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רעקידנעטשטסבלעז ַא וצ טבערטש

 ןריטנַארַאג ןלעװ סָאװ ,ןעלטימסָאמ ענעי עלַא ןרעוו טציטשרעטנוא
 -ַאנ ןופ םומיסקַאמ ןכעלגעמ םעד בושי ןשידיי רעניטסעלַאּפ םעד

 רעשידיי רעקיזָאד רעד ידכ ,קיטיינ ןענייז סָאװ טכער עלַאנָאיצ
 ןוא ןבעלסיוא ךעלדירפ ןוא שינָאמרַאה ,יירפ ןענעק ךיז לָאז ץוביק
 -לעפ ןופ ןּפיצנירּפ ענײמעגלַא יד טימ גנַאלקנייא ןיא ןעלקיװטנַא
 ןשידיי ןופ עיצַארַאלקעד רעד ןופ) .?עיטַארקָאמעד ןוא טכער-רעק
 -ַאקירעמַא רעד ןופ עיסעס רעטייווצ רעד וצ טעטימָאק-רעטעברַא

 (.1945 ןיא ץנערעפנָאק רעשידיי רענ

 "גגנירד יד זַא ,רַאפרעד טפמעקעג שיגרענע טָאה רע :רעבָא רקיע רעד

 -גנוטער תבוטל גנוריגער רענַאקירעמַא יד ןסולפנייאַאב ןופ עבַאגפיוא עקיד

 -עניטסעלַאּפ רַאפ עינַאּפמַאק רעד טימ ןרעוו טשימעגפיונוצ טינ לָאז טירש

 ,ןליצ

 "יטסינויצ רעד וצ ךורּפשרעדיװ ןפרַאש ןיא טלעטשעג םיא טָאה סָאד

 ַא ןרעװ ןפורעגפיונוצ ָאי לָאמַא ןיוש טגעלפ סע ןעװ ,גנולעטשנייא רעש

 "דער עשיטסינויצ יד ןגעלפ ,סעבַאגפיוא-גנוטער ןגעוו עיצַאטסעּפינַאמ-ןסַאמ

 "גנוטער יד טינ זַא ,סָאמ ַאזַא ןיא -- עדנַאגַאּפָארּפ רעייז רַאפ ןצונסיוא יז רענ

 "מַאזרַאפ יד טרינימָאד ןבָאה ןעגנורעדָאפ עשיטסינויצ יד רָאנ ,עבַאגפיוא

 -ַאקירעמַא רעד ןיא ןרעוו טריטרָאּפער רעטעּפש סָאד טגעלפ ױזַא ןוא גנול

 .עסערּפ רענ

 יןרירטסוליא טלוב סע טעװ ליּפשיײב ןייא

 "רעביא ןיוש ןענייז םוטנדיי ןשיאעּפָארײא ןסיורג ןופ ןעוו ,1945 ןיא

 "ניא ןַא ןגעוו עגַארפ יד ןעמוקעגפיוא רעדיוו זיא ,ךעלטשער זיולב ןבילבעג

 יד רַאפ רַאפעג-עיצַאטרָאּפעד רעד ןגעוו ןטלעווזור וצ עיצַאגעלעד-ץנעוורעט

 .ןרַאגנוא ןיא ןדיי עקידנבעל ךָאנ

 טרימרָאפ טפרַאדעג טָאה עיצַאגעלעד יד יװ ,םעד רַאפ טרַאה רעבָא

 "כיילג ךוזַאב םעד תעב טעװ רע זַא ,טרעלקרעד רעווליס יַאבַאר טָאה ,ןרעוו

 .ןעגנורעדָאפ-טלעװנָאמָאק עשיטסינויצ יד ןלעטשסיױרַא קיטייצ

 "נַא יד ןופ רעייטשרָאפ יד ןופ ןטנעמוגרַא יד ןפלָאהעג טינ ןבָאה סע

 .סולשַאב רעייז ייב ןטלַאהעג טסעפ ךיז ןבָאה ןטסינויצ יד .ןעגנוטכיר ערעד
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 זַא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה זיוה ןסייוו ןופ זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד

 רעשידיי-ןײמעגלַא רעד ןופ ךוזַאב רעד זיא ןעגנוגנידַאב עכלעזַא רעטנוא

 טלעווור זַא ,טייקכעלגעמ רעד ןופ זיא ױזַא ,רַאבמעננָא-טינ עיצַאגעלעד

 ַא טימ קלָאפ ןשירַאגנוא םוצ ןעמוקסױרַא העש-לרוג רעד טָא ןיא לָאז

 .ןרָאװעג טינרָאג ,ףור-ףליה ןקיגָאװ ַא טימ ןוא גנונערָאװ

 ןצנַאג ןרַאפ רעגָאזטרָאװ רעד ןרעוו ןופ גנולעטשנייא עשיטסינויצ יד

 טָאה ןליצ עשיטסינויצ-ןייר רַאפ ןצונסיוא סָאד ןוא םוטנדיי רענַאקירעמַא

 -עפנָאק רעשידיי רענַאקירעמַאק רעד ןיא קורדסיוא ןטסטלוב ריא ןעמוקַאב

 עשיטַארקָאמעד ,עטיירב ַא ןלעטשוצפיוא וואורּפ ַא ןעוועג זיא יז ."ץנער

 ץנערעפנָאק רעד וצ ףור רעד .םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ ץנַאטנעזערּפער

 | .גנַאלקּפָא ןטיירב ַא רעייז ןעמוקַאב טָאה

 עגנַאל ןפורעגסױרַא עגַארפ יד טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא

 ןעמונעגנָא ןעמיטש טייהרעמ ַא טימ זיא ףוסל .סעיסוקסיד עכעלטפַאשנדייל

 :גנולעטש עקידנגלָאפ יד ןרָאװעג

 "דכ ץנערעפנָאק רעד וצ טייג טעטימָאק-רעטעברַא רעד 2

 טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ןעמעלבָארּפ יד רַאפ גנוזייל ַא ןכוז וצ
 ,טלעוו רעד ףיוא ןדיי יד ןופ עגַאל רעשיגַארט רעד

 -ַאגעלעד ַא טימ ךיז טקילײטַאב טעטימָאק-רעטעברַא רעד (2
 ,ןלַאװ יד ןיא טינ ךיז טקילײטַאב רעבָא -- ץנערעפנָאק רעד ןיא עיצ

 ןָאנבױא זַא ,ןעימַאב ךיז טעוװ טעטימָאק-רעטעברַא רעד 6
 טלעטשעגקעװַא טעוװ ץנערעפנָאק רעד ןופ ןעגנוטכַארטַאב יד ןיא
 .גנוטער ןוא ףליה ןופ עגַארפ יד ןרעוו

 "נייא ןעמיטש טעװ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ עיצַאגעלעד יד 4
 רעד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ עשידיי ןופ םַארגָארּפ םעד רַאפ ךעלטייה
 רענײמעגלַא רעד ףיוא .ןגיילרָאפ טעו טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי
 -רעטעברַא רעד זַא ,גנורעלקרעד ַא ןרעוו טכַאמעג טעוװ ץנערעפנָאק
 רעד ןופ םרָאפ רעד ןגעוו גנורעדָאפ ןייק רָאפ טינ טגייל טעטימָאק

 רָאפ טלעטש רע לייוו ,לארשי ץרא ןופ גנוטלַאװרַאפ רעקיטפניק
 ןרַאפ ךעלטייהנייא ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד ןופ רָאנ םַארגָארּפ ַא
 .?טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןצנַאג

 טסוגױא ןטס29 םעד טנפעעג ךעלרעייפ ךיז טָאה *ץנערעפנָאק; יד ןעוו

 טקילײטַאב ריא ןיא ךיז ןבָאה ,ַאירָאטסַא-ףרָאדלַאװ ןופ לָאז ןסיורג ןיא 23

 ןטימ ןעגנוטכיר עשידיי עלַא טריטנעזערּפער ןבָאה יז ,ןטַאגעלעד 500 עּפַאנק

 ןטסינומָאק עשידיי יד ןוא לארשי תדוגא ,ןטסינָאיזיװער יד ןופ םַאנסיוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עלַאנָאיצַאנ ךרוד עטמיטשַאב ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד 2
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 ורעטייוו סָאוװ

 "עד עטלייוװעג 217 יד ןופ .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ 16 ייז ןשיווצ

 "יבב ןופ רקיע רעד -- עקירעביא יד) ןטסינויצ ןעוועג 221 ןענייז ןטַאגעל

 (עטריטנעירָא שיטסינויצ ךיוא ייז ןופ ליפ ,תירב

 ,ץנערעפנָאק יד טרינימָאד רָאנ טינ בייהנָא ןופ ךיילג ןבָאה ןטסינויצ יד

 עשיאיידיא עטקילײטַאב ערעדנַא יד טימ טנכערעג טינ ןצנַאג ןיא ךיז רָאנ

 "ַאר ןופ גנורעדָאפ יד זַא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ גנורעדָאפ יד .ןעגנוטכיר

 "רעד רעד ייב ךיילג ןרעו טלעטשעגקעװַא לָאז עּפָאריײא ןיא ןדיי יד ןעוועט

 ףיוא ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא יז .ןרָאװעג ןפרָאװעגּפָא זיא ,גנוציז-גנונעפע

 "עברַא ןופ רעייטשרָאפ רעד זיולב רעבָא ,"גנוציז-טפעשעג, רעטשרע רעד

 ףיוא) ןגַאלשרָאפ-גנוטער טימ ןעמוקעג זיא גרעבנייוו ףסוי ,טעטימָאק-רעט

 "עג ַא ןעװעג רָאנ סָאד זיא רעיטשרָאפ ערעדנַא סקעז יד רַאפ ,(שידיי

 ,סעדער ןטלַאה ֹוצ טייהנגעל

 ןרָאװעג טרינימָאד קידנעטשלופ ןעגנוציז יד ןענייז םעד ךָאנ ךיילג

 "טרָאװ עשיטסינויצ יד .עניטסעלַאּפ רַאפ גנורעדָאפ-טלעװנָאמָאק רעד ךרוד

 עשיטסינויצ ןייר ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו ױזַא טריפעגפיוא ךיז ןבָאה רעגָאז

 ןסימָארּפמָאק עטסדנימ יד ףיוא טיירג ןעוועג טינ ןענייז ייז ;ץנערעפנָאק

 עשיאייטרַאּפ ענעפרָאװעגפױרַא ןַא זַא ,םעד ןופ ןסיוו טלָאװעג טינ ןבָאה יז

 -נולָאװ רעד ןופ ןעגנוגנידַאב יד ןיא ,טינ טעטכילפרַאפ עיצולָאזער-טייהרעמ

 ערעדנַא יד ,ןבעל-הליהק ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ רוטקורטס רעשיטסירַאט

 .תודחא עשידיי יד טכערבעצ רָאנ ,טינ טריטנעמעצ יז זַא ; ןעגנוטכיר

 -ולָאזער -"טלעוװנָאמָאקק רעייז טריפעגכרודַא עקַאט ןבָאה ןטסינויצ יד

 םכסה ןיא ,ךיז טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עיצַאגעלעד יד) עיצ

 רענַאקירעמַא רעד .(ןעמיטש ןופ ןטלַאהעגּפָא ,סעיצקורטסניא עריא טימ

 -רעטעברַא רעד .ץנערעפנָאק יד ןזָאלרַאפ ךיילג טָאה טעטימָאק רעשידיי

 זיא עגַארפ-גנוטער עקידנגנירד יד סָאװ טשױטנַא ףיט ןעוועג זיא טעטימָאק

 עטַאבעד עיינ ַא טרעקַאלפעצ ךיז טָאה סע .טייז ַא ןָא ןרָאװעג טקוררַאפ

 : ןסָאלשַאב טָאה'מ ."ץנערעפנָאק; רעד ןיא ליײטנָא ןקידרעטייוו ןגעוו

 ןיא רעטייוו טביילברַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד (4
 םינינע עלַא ןיא ןטעברַאטימ, ריא טימ טעוו ןוא "ץנערעפנָאקק רעד
 -עברַא ןשידיי ןופ טייקיטעט ןופ זיירק םעד ןיא ןיײרַא ןעייג סָאװ
 ,"ןסולשַאב ענייז ןכערּפשטנַא ןוא טעטימָאק-רעט

 רע רעבָא ,סעיסימָאק ערעדנוזַאב ןיא ךיז טקילײטַאב רע (2
 ה"ד ,"טעטימָאק-םירעטניא; םעד ןיא ןקילײטַאב טינ ךיז טעװ
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 "נָאק; רעד ןופ גנוריפנָא רעוויטַארטסינימדַא רעקידרעטייוו רעד ןיא

 ."ץנערעפ

 עיסימָאק ןייא ןיא רקיע רעד גנוקילײטַאב טניימעג סע טָאה שיטקַאפ

 עיסימָאק יד זיא טעטימָאק-רעטעברַא םעד קנַאד ַא רָאנ .גנוטער רַאפ --

 -רַא ןופ עיצַאגעלעד יד ,ןרָאװעג טרעטיירבעגסיוא ןוא ןרָאװעג ןפורעגפיונוצ

 ,טַאּפ .י ,דלעה .א ןופ ןענַאטשַאב זיא עיסימָאק רעד ןיא טעטימָאק-רעטעב

 רעד ןעוועג זיא טַאּפ .וַאלסערב ,י ןוא גרעבדלָאג ,ה .י ,יקסנישטַאבַאט .ב

 -ָאק יסנעשזדריומע2 ןיא ןעוועג רעירפ זיא רע יוװ ױזַא ,רעיײטשרָאפ-טּפיױה

 : ."טעטימ

 טָאה ?טעטימָאק-גנוטערק רעד זַא ,ןריטרָאּפער טנעקעג רע טָאה רעדייל |

 "רעירפ ןייז זיולב *טעטימָאק יסנעשזדריומע, ןקידרעירפ ןופ ןעמונעגרעביא

 טָאה ?טעטימָאק-גנוטער, רעד .טייקיטעטמוא ןופ דרָאקער ןוויטַאגענ ןקיד

 ןרָאװעג טלעטשעגפיוא טינ ללכב זיא טַאירַאטערקעס ןייק .טעברַאעג טינ

 "רַא עקידתושממ םוש ןייק .רעלוגער ןרעוו ןפורעג טינ ןגעלפ ןעגנוציז יד

 .ןרָאװעג טריפעג טינ זיא טעב

 "ימָאק-םירעטניא, רעד טָאה ןַאד .טייצ רָאי ַא ןטלַאהעגנָא סע טָאה ױזַא

 ,ץנערעפנָאק רעד ןופ עיסעס עטייווצ ַא ןפור וצ ןסָאלשַאב "טעט

 "יצעד טעטימָאק-רעטעברַא ןרַאפ ,רעינ ַא טימ -- לָאמ סָאד רעבָא

 ןַאמדלָאג םוחנ טימ םיגיהנמ עשיטסינויצ יד .גנורעדנע רעקיטכיוו-קידנריד

 יװ ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןעיצוצ ףרַאד ןעמ : ןסָאלשַאב טציא ןבָאה שארב

 ףמַאק ןשיטסינויצ םעד רַאפ עיטַאּפמיס עשיטעווָאס יד ןעניוועג וצ לטימ ַא

 | .עניטסעלַאּפ ןיא טפַאשרעה-ןטַאדנַאמ רעשילגנע רעד ןגעק
 רעסיורג ןייק טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ןיוש זיא עגַארפ רעד םורַא

 ןעוועג ןענייז רעוט"ןָאינוי-דיירט עשיטסינויציָארּפ יד .ןעועג טינ חוכיו

 "רָא ןייא ןיא ןציז וצ טפַאשרענגעק רעייז ןיא זָאלסימָארּפמָאק ױזַא טקנוּפ

 ,גניר רעטעברַא ןופ רעריפ יד יו ןטסינומָאק עשידיי יד טימ עיצַאזינַאג

 יד בוא זַא ,ןרָאװעג טנרָאװעג זיא "ץנערעפנָאקא רעד ןופ גנוריפנָא יד

 רעד טעװ ,ןרעװ ןזָאלעגוצ ןלעוװ ןטסינומָאק עשיידיי יד ןופ רעייטשרָאפ

 .ץנערעפנָאק, יד ןוָאלרַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי

 זיא יז .רעוט ריפ זיולב ןופ עיצַאגעלעד ַא ןקיש וצ ןסָאלשַאב טָאה'מ

 ךיז טָאה סע .*עיסימָאק רענײמעגלַאפ רעטסכעה רעד רַאפ ןטָארטעגפױא

 -ןמָאק יד ןעמענוצנײרַא טפַאשרענגעק יד .עטַאבעד עסייה ַא טרעקַאלפעצ

 םוחנ) רעריפ-טּפיוה עשיטסינויצ יד .,עקרַאטש ַא רעייז ןעוועג זיא ןטסינ
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 ןרעטייוו סָאוװ

 יד ףױא ןבָאה (ַא"א ןײטשדלָאג לארשי ,זייוו ןעפיטס ,יקסּפיל ,ןַאמדלָאג

 -עגנָא ןליוו רעייז ןבָאה ייז זיב ןטלעװ טגיילעגנייא ןעגנולמַאזרַאפ-"סוקָאק,

 ייז ,סעיצקַארפ ענעגייא ערעייז ןופ רעדילגטימ עקיליוומוא יד ףיוא ןפרָאװ

 ,(* טריפעגכרודַא סרעייז ןבָאה

 רעמ ךיז טקילײטַאב טעטימָאק:רעטעברַא ןשידיי ןופ עיצַאגעלעד יד

 "נייא רעטעּפש זיא סָאד .ץנערעפנָאק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןיא טינ

 ןופ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעד ךרוד ןרָאװעג טקיטעטשַאב קימיטש

 ,טעטימָאק-רעטעברַא

 -עג 36 זיולב ןבָאה רעדילגטימ 60 יד ןופ זַא ןרעװ טנכייצרַאפ לָאז תמאה ןעמל (*
 יּמָא ךיז ןבָאה 7 ,ןגעק טמיטשעג ןבָאה 10 ,ןטסינומָאק עשידיי יד ןעמעננײרַא רַאפ טמיטש
 טפלעה ַא רעבָא ןבָאה 26 יד ןופ .גנוציז רעד וצ ןעמוקעג טינ ןענייז עקירעביא יד ,ןטלַאהעג
 -רעטנוא ךיז ןבָאה ייז רָאנ ,סולשַאב םעד ןגעק ןעוװעג ןענייז ךעלנעזרעּפ יז זַא ,טרעלקרעד
 .סעיזיצעד:סוקָאק יד ןפרָאװעג
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 יוּבפיוא רעדיוו

 ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעקיטולב רעד 3

 -רַאפ ַא ןיא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ ןדיי ףיוא תוטיחש יד ןענייז ןלױּפ ןיא

 ןבָאה ץיוושיוא ןופ ןוא עקנילבערט ןופ ןרעמַאקיזַאג יד .ָאּפמעט ןטרעלענש

 -ַאדיװקיל רעקיטליגדנע רעד ךָאנ םישדח רָאּפ ַא .טכַאנ ןוא גָאט טעברַאעג

 "ַאיב טָאטשמיײה סטַאּפ ףיוא ייר יד ןעמוקעג זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ עיצ

 לכל זַא ,טסואוורעד טַאּפ ךיז טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע ,קָאטסיל

 טימ ןעמַאזוצ ןבָאה --- היבצ ןוא ענייש --- רעטסעווש ענייז ןופ ייווצ תוחּפה

 -ַאדיוװקיל עמַאס רעד וצ זיב ןטלַאהוצסיוא ןזיװַאב החּפשמ רעייז ןופ ןלייט

 עקיטכיוװ:שיטסַאטנַאפ ַא טליּפשעג טָאה ,ענייש ,ייז ןופ ענייא זַא ןוא עיצ

 רעקָאטסילַאיב ןיא ןלַאפעג זיא ןוא גנוגעוַאב רעשידרערעטנוא רעד ןיא לָאר

 ,דנַאטשפױאיָאטעג

 ,הלּפמ עשטייד עסיורג יד ןָא ךיז טבייה ןָא דַארגנילַאטס ןופ

 ,טעטש ךָאנ טעטש ןרעוו טײרפַאב ןעמונעג ןבָאה ערעדנַא יד ךָאנ ענייא

 ןוא עשיסור ףיט ,עשיזַאקװַאק עדמערפ טַאהעג ךָאנ ייז ןבָאה בייהנָא ןופ

 "שימייה ַא ןגירק ןביױהעגנָא רעבָא ייז ןבָאה דלַאב .ןעמענ עשיניַארקוא

 -- ךָאנרעד דלַאב ןוא ,וועיק ןוא ווָאקרַאכ רעירפ :גנַאלק םענעקַאבעגנייא

 ןוא קסנעלָאמס -- טנָארפ ןשיסורסייוו ןפיוא ןוא ; רימָאטישז ןוא וועשטידרעב

 "גרעוו רעלענש ַא ץלַא ןיא ךָאנרעד ,קסנימ ןוא וװעליהָאמ ,קסבעטיוו ,ווָאלקש

 ןוא ענווָאר ,לָאּפָאנרַאט ןוא גרעבמעל ,ץינעימַאק ןוא סעדָא :ָאּפמעט ןקיד

 ןוא ענליו ןוא עגיר ,שטיװָאנַארַאב ןוא םינָאלס ,קסירב ןוא קסניּפ ,קצול

 ןיא ןיירַא זיא ײמרַא עשיסור יד זַא ,ןעגנודלעמ יד ןעמוק טָא ןוא .ענווָאק
 ,קָאטסילַאיב .,ענדָארג ,טײרפַאב ןילבול ןיוש זיא דלַאב ,ןלױּפ

 עשידיי יד רעבָא ,הלפמ רעשיצַאנ רעד ףיוא ץרַאה סָאד ךיז טיירפ

 | ,טנייוו המשנ

 יד ,וועשטידרעב .ווָאקרַאכ ץנַאג ןיא ןענופעג ןעמ טָאה ןדיי ןעצ זיולב
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 ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעקיטולב רעד

 ןעמוק רענַאזיטרַאּפ עשידיי .ןיירנדיי זיא ,עניַארקוא ןופ טָאטש עטסשידיי

 ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ןופ רעבָא ,קסנימ ןייק רעדלעוו יד ןופ ןָא

 טינ זיא עיצַאּפקָא רעשישטייד רעד רעטנוא טָאטש ןיא ןעוועג ןענייז סָאװ

 ,רכז ןייק ןבילבעג

 ...קילדנעצ ַא .עטעװעטַארעג ןופ סעטסיל עטשרע יד ןָא ןעמוק סע

 ...ָאטשינ ..,ָאטשינ ,ענעגייא יד ןופ ןעמענ יד רעביפ טימ טכוז ןעמ .,..ייווצ

 ...רַאנָאּפ ףיוא ןסָאשרעד יי ןטעצַאק יד ןיא טקיניײּפרַאפ ...טנערברַאפ

 .ייקענַאדיַאמ ןיא טזַאגרַאפ

 ןייק ןעק ןלױּפ ןשיטַארקָאמעד יירפ ןייק ןופ :רָאלק דלַאב טרעוו סע

 -יגער עשילױּפ עטרינימָאד-שיטסינומָאק ַא טציז ןילבול ןיא .ןייז טינ דייר

 טגירק דלַאב .טעטימָאק רעשידיי ַא ףיוא ןטרָאד טכיוט דלַאב רעבָא .גנור

 ןטפירשרעטנוא טימ ןילבול ןופ ווירב טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 -ָאװדַא רעשידנוב רעד ,יירפנדלוש לאכימ ר"ד : שימייה ,טנַאקַאב ןענייז סָאװ

 ,ןילבול ןיא "דנוב, ןופ רעריפ רעד ,ןרָאהנשרעה ר"ד ;עקָארק ןופ טָאק

 עשידיי עקיבלעז יד עלַא ךָאד ןענייז רימ :ןעגנונעפָאה ףיוא ןקוצ

 זדנוא ןיא ךָאד טנייוו סע .ןטסידנוב ,ןטסינויצ ,ןטסינומָאק עשידיי : םילבא

 "יז עקנילבערט ןופ ׁשֵא םעד ןיא .רעיורט רעשידיי רעקיבלעז רעד ןעמעלַא

 !טשימענפיונוצ ךיילגוצ עלַא ךָאד רימ ןענ

 ,"טניָאשזד; םעד טינ -- וצ טינ טזָאל גנוריגער עשיסור יד ! ןיינ רעבָא

 עשידיי יד טינ ןריטסיזקע ריא רַאפ !סעיצַאזינַאגרָא עשידיי ערעדנַא יד טינ

 ענייד וצ ףליה ןקיש וטסליוװ .עּפורג עטקיניײּפעג לעיצעּפס ַא יו ךעלטשער

 -- קסיורבָאב ןיא רעטסעווש רענערָאװעג לוצינ ןייד וצ ,וועיק ןיא רעדירב

 -פיוא קירוצ ןעמ טעװ ,טעטימָאק-ףליה ןשיסור םענײמעגלַא םוצ טלעג קיש

 טעוװ רשפא .לָאּפָארעּפמיס ןיא טַאר-טָאטש ַא ,לָאירָא ןיא לָאטיּפש ַא ןעיוב

 ...ןדיי םענעסירעגסױרַא טיוט ןופ ַא ןדיײלקַאב טנזיוט ןופ לטנַאמ ןייא

 -עגנָא-יײטרַאּפ ףיוא טינ רעבָא טקוק טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 ,טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ : ןעגנוציז ףיוא רדסכ טעטכירַאב טַאּפ ,טייקירעה

 רימ ןבָאה -- ענליוו ןיא טעטימָאק ןשידיי םוצ טלעג ןקישסיױרַא ןעק ןעמ זַא

 דנַאלסור ןופ *ןטיבעג-ברעמ; יד וצ טקישעגסױרַא ןבָאה רימ .טקישעג

 ןטרָאד .רַאלָאד טנזיוט 100 טרעוװ רעייז זיא עקירעמַא ןיא ָאד ----םישובלמ

 םוצ ףליה עטשרע יד טקישעגסיױרַא ...ןצַאשוצּפָא טינ טושּפ ,ןענָאילימ ---

 "רעטנוא ,ווירב-קנַאד םעד ,הלבק יד ןעמוקַאב ,טעטימָאק ןשידיי רענילבול
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "ומָאק רעד ,ןרָאהנשרעה טסידנוב רעד ,ןײטשרעמָאז טסינויצ רעד : ןבירשעג
 ,יקצילעז טסינ

 סָאד .לסייוו רעד ייב ּפָא רעבָא ךיז טלעטש שרַאמסיורָאפ רעשיסור רעד

 טייז רעשירַא רעד ןופ ןדיי יד .דנַאטשפיוא ןיא ףיוא טייטש עשרַאװ עשילוּפ

 טנַאה ןיא רעוועג טימ ןלַאפ ,ןפמעק ןוא שינעטלעהַאב רעייז ןופ סױרַא ןכירק

 ןשטייד יד ןזָאל ןוא ףליה וצ טינ ןעמוק ןסור יד רעבָא -- ןשטייד יד ןגעק

 ,טָאטש-טּפױה עשיליוּפ יד ןענערברַאפ

 עשידיי עטצעל עמַאס יד ןופ גנוטכינרַאפ יד ןָא ךיז טבייה לייוורעד

 יד ,וָאכָאטסנעשט ,שזדָאל ןופ ָאטעג יד -- "הכולמ סיקסווָאקמור/ : סָאטעג

 ,םָאדַאר ןופ ןרעגַאלסטעברַא עשידיי

 .עקירפַא-ןופצ ףיוא עיזַאװניא עכיירגלָאפרעד יד ןכַאמ רענַאקירעמַא יד

 סע .,רַאפעג-טיוט רעד ןופ טעװעטַארעגּפָא ןיוש זיא ןדיי ןָאילימ רעבלַאה ַא

 ןליוו ןלַארענעג עשיזיוצנַארפ ערענָאיצקַאער יד .תושיגנ ןָא רעבָא ךיז ןבייה

 רענַאקירעמַא סָאד ,טכער-רעגריב עשיזיוצנַארפ ערעייז ןדיי יד ןבעגקירוצ טינ

 -ַאב זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעד ,ןָאטגנישַאװ ןיא טרינעוורעטניא םוטנדיי

 "יטסילַאיצָאס רעשיזיוצנַארפ רעד ףיוא סולפנייא ןייז ךרוד םַאזקריוװ סרעדנוז

 .טכער ערעייז קירוצ ףוס-לכ-ףוס ןגירק ןדיי יד .גנוגעוַאב רעש

 ןרעו ןעײמרַא עשטייד יד !עּפָאריײא ףיוא עיזַאװניא יד -- ךעלדנע

 ,יירפ זיא זירַאּפ ,טרעטעמשעצ

 "עברַא עשידיי ןכיוטפיוא קירוצ ףיוא ןבייה ןפוא ןרַאברעדנואוו ַא ףיוא

 רעירפ -- סעיצוטיטסניא-רוטלוק ,ןטלַאטשנַא-רעדניק ,סעיצַאזינַאגרָא"רעט

 .עיגלעב ןיא ךָאנרעד ךיילג ,ךיירקנַארפ ןיא

 זדנוא טפלעה :ווירב טימ טגיילרַאפ לענש טרעװ שיט-ביירש סטַאּפ

 ןדנעוו עּפָארײא-ברעמ ןוא -חרזמ ןופ ןדיי ענערָאװעג לוצינ ! ךיז וצ ןעמוק |

 רעד רעביא ,עקירעמַא ןיא םיבורק ערעייז ןכוזסיוא ןפלעה ייז לָאז ןעמ ,ךיז

 טיבעג ןקיזָאד ןפיוא טלקיװטנַא טעטימָאק-רעטעברַא רעד .טלעוװ רעצנַאג

 ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ַא סייררעביא ןָא טרעיוד סָאװ ,טייקיטעט עקיטכערּפ ַא

 טעטימָאק-רעטעברַא םעד ןרעגַאלַאב ,טייז רעייז ןופ ,םיבורק רענַאקירעמַא

 ןבָאה ייז סָאװ ,רעדילגטימ-החּפשמ יד רַאפ ףליה ןגרָאזַאב וצ תושקב טימ

 ,טעװעטַארעגּפָא

 ,עציטש ןפרַאד עּפָארײא-ברעמ ןופ ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עטײנַאב יד

 רעד וצ טלעג ןקישסױרַא : ןגַאלשרָאפ טימ גנוציז רעדעי וצ טמוק טאפ

 רעד ,רעיימ לעינַאד . ,.עילַאטיא ןיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעטײנַאב
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 ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעשיזיוצנַארפ רעד ןופ רעריפ רעשידיי רעסיורג

 םעד ןבעגוצסױרַא ןעיײנַאב טינ ןעמ ןעק םעד ןָא .טלעג ףרַאד ןעמ,, : טביירש

 ןעמ טָאה ןטכענ טשרע סָאװ ,יל ןָאקַאַאה רעטנַאקַאב טוג רעד .... ?!רעלוּפָאּפ'

 :ןיוש טביירש ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא טנגעזעג םיא טימ ךָאד ךיז

 ןופ ןענייארַאפ עלענָאיסעּפָארּפ יד רַאלָאד טנזיוט ןעצ ןופ האוולה ַא טיג

 -גָאט רעטרעטשעצ רעזדנוא רַאפ ןענישַאמ-קורד ןפיוקוצנייא ףיוא עיגעװרָאנ

 ! גנוטייצ

 ץנערעפנָאק-יַארנוא, יד :ןצנערעפנָאק עלַאנָאיצַאנרעטניא ןָא ךיז ןבייה = -

 "רַאפ, יד ןופ ץנערעפנָאק-גנודנירג יד -- ךָאנרעד ןוא יטיס-קיטנַאלטַא ןיא

 טקיש טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ָאקסיצנַארפ-ןַאס ןיא "רעקלעפ עטקינייא

 ןעמוק -- ןטַאגעלעד ןופ ןפערטנעמַאזוצ ףיונוצ ןפור סָאװ סעיצַאגעלעד ןיהַא

 עשיטסילַאיצָאס ,רעדנעל עשיטַארקָאמעד עלַא ןופ רעייטשרָאפ עטסקיטכיוװ יד

 סָאװ ןסייוו סָאװ ,גנוגעווַאב-רעטעברַא רעטיינַאב רעד ןופ רעריפ ,ןרָאטסינימ

 יד ןיא ףמַאק-סטייהיירפ םעד רַאפ טניימעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 טימ טעטימָאק-רעטעברַא םעד שיטיסַאיזוטנע ןציטש ייז ,ןרָאי-גירק ערעווש

 "ער ,גנוקיטכערַאבכיײלג ןופ ןעגנורעדָאפ עשידיי ןופ םַארגָארּפ ןרָאלק ןייז

 -לעזעג ןוא ןטַאװירּפ ןשידיי ןופ עיצוטיטסער ןוא יובפיוא-רעדיוו ,עיצַאירטַאּפ

 ןלערוטלוקילַאנָאיצַאנ ןופ טייהיירפ יד ןוא טכער יד ,ןגעמרַאפ ןכעלטפַאש

 .עיצַארגימע ןופ טייהיירפ ,גנוטלַאװרַאפ-טסבלעז ןוא יובפיוא-רעדיוו

 "חילש; ןטשרע םענעגייא ןייז טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןיוש טָאה טָא ןוא

 ,ךיירקנַארפ ןיא םירבח עטיײרפַאב יד וצ

 רעטנעָאנ לעיצעּפס ַא ןטַאּפ רַאפ רעבָא --- חילש רעלעיציפָא ןייק טינ

 ,חילש

 ןיא ןטַאּפ ייב טנגעזעג החּפשמ יד ךיז טָאה 1944 ןופ ףוס םייב טרַאה

 סלַא עּפָאריײא ןייק טרָאפ רע .תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש ןטימ בוטש

 ,ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןופ רָאטקָאד ַא ,ריטנולָאװ

 ןַא זַא ,ןדלָאמעג ןעגנוטייצ יד ןבָאה םורַא געט יירד"ייווצ ןיא ךיילג

 ןופ ןרָאװעג טריקַאטַא עּפָאריײא ןייק געוו ןפיוא זיא יָאװנָאק רענַאקירעמַא

 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענייז ןפיש .ןפיש-רעסַאוװרעטנוא עשטייד

 יד ןעוו ? רע טוט סָאװ .ורמוא ןופ געט ערעווש טבעלעגרעביא טָאה טַאּפ

 ןייז ייב טכַארברַאפ טכַאנ עצנַאג יד טַאּפ טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא העידי עקיזָאד

 ...ןטייוצ ןכָאנ לטיּפַאק ןייא קידנגָאז ,םיליהת םייב --- שיט-ביירש

 ןעמוקעג םולשב ריִציּפָא רענַאקירעמַא רעד זיא םורַא ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא
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 -רעטעברַא; ןשידנוב ןופ לַאקָאל ןיא ךיז ןענייז טנוװָא ןבלעז ןיא .זירַאּפ ןייק
 ַא טנערבעג ןבָאה לַאז ןטקַאּפעגנָא ןיא .םירבח עלַא ןעמוקעגפיונוצ ?גניר
 .ןרעװ ןשָאלעגסױא ירפ זירַאּפ ןיא ןַאד טגעלפ עירטקעלע יד) טכיל רָאּפ
 ,ןעגנובעלרעביא ערעייז טלייצרעד םירבח יד ןבָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ
 ןבעגעגרעביא ריציּפָא רענַאקירעמַא רעד ייז טָאה ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא
 ענערָאװעג לוצינ ערעַײז ןופ ,רעטָאפ ןייז ןופ סורג ןכעלנעזרעּפ ןטשרע םעד
 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ ןוא םירבח-ײטרַאּפ

 -יובפיוא-רעדיוו ןוא ףליה ןגעװ ץנערעפנָאק א -- סנגרָאמ וצ ףיוא
 -סילַאיצָאס רעשיזיוצנַארּפ רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג ןטימ ןעמעלבָארּפ
 ,רעיימ לעינַאד ײטרַאּפ רעשיט

 ,ןעגנודנעוו-ףליה יד טימ ,טרָאּפער רעטקעריד רעטשרע רעקיזָאד רעד
 ,קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגנָא זיא

 ,חילש ןטקעריד ַא ןקיש וצ דלַאב טסילשַאב טעטימָאק-רעטעברַא רעד

 ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא ןעגנערברַאפ טייצ ערעגנעל ַא לָאז סָאװ ,ןינַאכ .נ
 עטשרע יד ,ןכיק-סקלָאפ יד ןריזינַאגרָא ןפלָאהעג טרָא ןפיוא טָאה רע

 ןעמוקעג זיא רע .רעדניק עטעװעטַארעגּפָא יד רַאפ ןטלַאטשנַא-לייה ןוא -ורּפָא
 ,ןטעשזדוב ,רענעלּפ עטערקנָאק טימ קירוצ

 רענעטלָאשרַאפ רעד ףױא רעבירַא ךעלדנע ךיז טגָארט המחלמ יד
 יד טָא ןופ רעביירש רעד טָאה 1945 ךָאװ-חסּפ רעד ןיא .דרע רעשטייד
 לוצינ רָאּפ עטשרע יד טימ ןטרָאד ןפערט וצ ךיז היכז ענעביוהרעד יד תורוש
 ,עשרַאוװ-ןברוח ןגעוו טכירַאב-ןייוועג םעד רעביא טקיש רע .ןדיי ענערָאװעג
 ,הטיחש-רַאי-יבַאב רעד ןגעוו

 ןיא רע זיא ,עיצַאלוטיּפַאק רעשטייד רעד ןופ גָאט םעד ,יַאמ ןט7 םעד |
 ךיז טבייה סע .ןרעגַאל-גנַאװצ יד ,ןטעצַאק יד ךיז ןענעפע דלַאב .וַאכַאד
 -רַא רעד .(סנָאסרעּפ דסיילּפסיד) *יּפ -יד , יד רַאפ טעברַא-ספליה יד ןָא
 -ער-תודע-תיבג עשיטנעטיױא עטשרע יד טכעלטנפערַאפ טעטימָאק-רעטעב
 "ךעייטשרָאפ; ןייז סָאװ ,ענליוו ןופ ,עשרַאװ ןופ ענערָאװעג לוצינ ןופ ןטרָאּפ
 רעטשרע רעד ףיוא ףיוא טערט תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד .וצ טקיש
 ןדיי עטעװעטַארעגּפָא עקנַארק-בורח ןופ גנולמַאזרַאפ-גנואיירפַאב רעשידיי
 רע .ןעיליטוא טניעס ןיא עדייבעגד לָאטיּפש רעד רַאפ למיה ןעיירפ ןרעטנוא
 ןדיי ענערָאװעג לוצינ רעטרעדנוה ןופ ןעמענ טימ סעטסיל רעביא טקיש
 ,עקירעמַא ןיא םיבורק ןכוז סָאװ

 -נגנירד ןוא עקיטכיוו עיינ ַא וצ טמוק טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןרַאפ
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 ןַא ןָא דלַאב ךיז טלמַאז ןרעגַאל'יּפ-יד עשידיי יד ןיא -- עבַאגפיוא-ףליה עקיד

 ךיז ןגָארט סע .הטילּפה תיראש רעד ןופ הנחמ ערעסערג ןוא ערעסערג ץלַא

 "קיװטנַא ןדיי יד .ןרַאגנוא ,ןלױּפ ,עטיל ןופ ןדיי ענערָאװעג לוצינ רדסכ ןיהַא

 -גיא ןַא ,גנוטלַאװרַאפטסבלעז ערַאברעדנואוו ַא ןכָאװ עטלייצעג ןופ ךשמב ןעל

 עטפַאהרעביפ ,עכעלרעה ַא ןוא ןבעל ןשיאייטרַאּפ-ךעלטפַאשלעזעג ןוויסנעט
 ,ןלוש ןוא ןרעטַאעט ,ןרָאכ ,ןגָאלרַאפ ןוא ןלַאנרושז טימ טעברַא-רוטלוק

 ענערָאװעג לוצינ שַא גרעב יד רעטנוא ןופ ךיז ןזייוװַאב סע ואוו ,םוטעמוא

 םוטעמוא -- ןבעל שידיי ַא ןעילט יינספיוא ןָא טבייה סע ואוו םוטעמוא ,ןדיי

 ןוא טרָאװ ןקידנקיטומרעד ַא טימ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ָאד זיא

 ,טנַאה רעקידנפלעה ַא טימ

 "עג טַאּפ בקעי טָאה ןבעל םענעמונרַאפ קידנעטש ןייז ןיא ןעוו-ןטלעז

 עלַא ןופ ןרָאי ענעי ןיא יו --- ןערב ַאזַא טימ ,רעביפ ַאזַא טימ טעברַא

 ןעועג טעטימָאק-רעטעברַא רעד זיא עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ןוא .עּפָאריײא-חרזמ ןופ ןדיי-סקלָאפ עטעװעטַארעגּפָא יד וצ רעטסטנעָאנ רעד

 טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ייז ןבָאה ףליה ןוא טסיירט ךָאנ ןשינעכוז ערעייז ןיא

 ןבָאה ייז ןכלעוו ,ןטַאּפ בקעי וצ ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא וצ ןדנעוו טנעקעג ךיז

 רעיורט רעייז ןענייווסיוא טנעקעג ןבָאה ייז ןעמעוו רַאפ ,רעירפ ןופ טנעקעג

 ןוא ,רענעגייא ןַא יו טרעפטנעעג ייז ןוא ,ייז טימ טנייוועגטימ טָאה סָאװ ןוא

 ,שידיי ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןעמוקעגסיוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא זיא תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 טייקטרירעג טימ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי רעקילדנעצ טימ ןפערט וצ ךיז

 ןופ םוהת ןופ ןעמוקעגפיוא ןרָאי ענעי ןיא ןענייז ייז ןעוו זַא ,טלייצרעד

 -- החּפשמ ןָא ,ןײלַא ןצנַאג ןיא ןבילברַאפ ןענייז ייז זַא ןעזעג ןוא םונהיג

 רעד ףיוא רַאּפשנָא רעקיצנייא רעד ,רעטָאפ ַא יװ ןעוועג ייז רַאפ טַאּפ זיא

 | .טלעוו רעסיורג

 טָא .רענעלּפ ערעסערג רדסכ ,עיינ טימ טַאּפ טמוק גנוציז רעדעי ףיוא

 -םעדעמ יד ןעיובוצפיוא קירוצ טעטימָאק-רעטעברַא רעד ךיז טעטכילפרַאפ

 קיצפופ טקיש ןעמ ...(ץנַאג ןבילברַאפ ןענייז סעדייבעג יד) עירָאטַאנַאס

 ןייק רעדיילק טנופ טנזיוט קיצפופ טקיש ןעמ ...עינעמור ןייק רַאלָאד טנזיוט

 "ךעדניק יירד ...ןלױּפ ןייק זייּפש ךעלקעּפ .עּפָארײא-חרזמ ןוא -ברעמ

 ןוא לסירב ןיא ןלוש עשידיי ...ךיירקנַארפ ןיא ןטַאנרעטניא -- ןעמייה

 רעכיב ןקיש וצ ףיוא רַאלָאד טנזיוט 100 ןופ עינַאּפמַאק עקיזיר ַא .ןעּפרעװטנַא

 .י.ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא .., עּפָאריײא ןייק
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -- ןרַאלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ןיא -- ןדנָאפ עקיזיר טרעדָאפ סָאד

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןטעשזדוב עקיטציא זיב יד יו רעסערג קיכַאפליפ

 -ןײּפמַאק רעד ,יקסנישטַאבַאט .ב רבח-סטעברַא ןייז ןוא) טַאּפ בקעי

 רעקיזָאד רעד ןיא ךעלדימרעדמוא זיא (טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רָאטקעריד

 קרָאיײוינ ןיא ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ רַאפ ףיוא רעהפיוא ןָא טערט רע .טעברַא

 סעדער ,עקידנכיירג ןצרַאה םוצ זיב ,עקימַאלפ ענייז ןוא ,טעטש ערעדנַא ןיא ןוא

 עסיורג יד ןפַאש ןפלעה ןוא -- רערעהוצ יד ייב ףורּפָא-המשנ םעד סיױרַא ןפור

 | ,טעברַא רעד רַאפ ןטעשזדוב

 -םיוא יד קעװַא טעטימָאק-רעטעברַא ןרַאפ טַאּפ טלעטש 1944 ןיא ןיוש

 ,םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןטכַארבעגמוא ןופ ןורכז םעד ןטיהּפָא ןופ עבַאג

 ,ןדיייָאטעג יד ןופ טייקשידלעה ןוא השודק יד ןבײהסיױרַא

 "רוכזי רעטשרע רעד ןופ רָאטַאזינַאגרָא ןוא רָאטַאיציניא רעד זיא רע

 -ַאגרָא עשידיי ערעדנַא עלַא ןָא ךיז ןסילש סע ,לירּפַא ןט19 ןופ גנולמַאזרַאפ

 א ןגָארטעג טָאה לירּפַא ןט19 םעד גנורעייפ-ָאטעג עטשרע יד .סעיצַאזינ

 רעד : א"ווצ ףיוא ןטערט סע .רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנ ןײמעגלַא ,ןטקינייארַאפ

 הירא ,ןײטשדלָאג יַאבַאר ,זייוו ןעפיטס ןטסינויצ יד ,ןָאסלעדנעמ .ש טסידנוב

 טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ףור ןטיול .בר רעשיסקָאדָאטרָא ןַא ןוא רעװָאקַאטרַאט

 ןדיי טנזיוט 15 ןופ גוצ ַא .ןקירבַאפ יד ןיא טעברַא יד טלעטשעגּפָא טרעוו

 ,ןדיי ךעלטשער יד ןעװעטַאר טרעדָאפ ןוא לָאה-יטיס םוצ טרישרַאמ

 םענייא ןיא ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד טריזינַאגרָא רעטעּפש רָאי ַא טימ

 ,רעדליב ןופ גנולעטשסיוא עסיורג ַא ,קרָאי-וינ ןופ ןעייזומ עטנַאקַאב יד ןופ

 ןסיורג ַא טָאה יז .דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח ןשידיי ןופ ןטנעמוקָאד ,ןטערטרַָאּפ

 ןופ ןטייקכעלגעזרעּפ עטסקיטכיוו יד ןעמוק גנונעפערעד רעד וצ .גנַאלקּפָא

 ,טַאּפ בקעי --- טלַאה עדער עשידיי עקידנעלסיירטפיוא יד ,ןבעל רענַאקירעמַא

 םוא טַאּפ ךיז טרעק ,רָאי ףניפ ןופ סייררעביא ןַא ךָאנ ,טייצ רענעי ןיא

 | .ןעּפ רעשיטסילַאנרושז ןייז וצ

 -רַאפ-בלַאה ןעועג רעביירש רעד טַאּפ זיא ןרָאי-סגירק עלַא יד ןיא

 ;"טייצ רעזנוא, לַאנרושז ןשידנוב םעד ןיא ןביירש טגעלפ רע ,טמוטש

 ןרָאי-ןברוח יד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןכעלטנפערַאפ רע טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןופ "רעקעווק לַאנרושז םעד ןיא ,"טפנוקוצ , רעד ןיא

 ןוא רוטלוקק ןוא "דניירפא גניר-רעטעברַא ןופ סעבַאגסיוא יד ןוא דנַאברַאפ

 יד ןיא ףמַאק ןוא ןדייל ןגעוו עיצַאזיטַאמַארד ַא טביירש רע ,"גנואיצרעד

 טָאה גניר-רעטעברַא ןופ גנוליײטּפָא עקידנדייר-שילגנע יד עכלעוו ,סָאטעג
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 ףיוא ךיז טבייה גנַאהרָאפ רעקיטולב רעד

 ןופ ןפורפיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,טביירש רע .,1944 לירּפַא ןיא טריפעגפיוא

 ,טקורד "סטרעוורָאפ, רעד עכלעוו טעטימָאק-רעטעברַא

 -ַאנרושז רעקימַאלּפ רעד ,רע .קיניײװ ןעוועג םיא רַאפ זיא סָאד רעבָא

 ייז רַאפ ןענייווסיוא ,ןסַאמסקלָאפ עטיירב יד רַאפ ןביירש וצ טצכעל ,טסיל

 .ןרָאצ ןייז ייז רַאפ ןעיירשסיוא ,רעיורט ןייז

 טינ ןרָאי עגנַאל ףניפ רע טָאה ענובירט עשירעלעטשטפירש יד טָא

 רעטעברַאטימ ַא ןרעוו וצ ןעגנודַאלנייא עטפָא טַאהעג טָאה רע ,תמא .טַאהעג

 רעד ןופ גנוטייצ יד .ןעמעננָא טלָאװעג טינ רעבָא ייז טָאה רע .?גָאט, ןיא

 ,סנָאינויידיירט יד ןופ ,גניר-רעטעברַא ןופ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי

 טָאה "גָאט: רעד .,"סטרעוורָאפ; רעד ןעוועג זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ

 סלַא עיציזָאּפ סטַאּפ .טעטימָאק-רעטעברַא םעד טריקַאטַא ףרַאש לָאמטּפָא

 ןביירש וצ טביולרעד טינ םיא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רעטמַאַאב-טּפיױה

 ,גנוטייצ ַאזַא ןיא

 ןסָאלשרַאפ ןעוועג םיא רַאפ ןענייז *סטרעוורָאפ ןופ ןטלַאּפש יד ןוא

 בייא טימ ןטקילפנָאק ןופ ןרָאי עקילָאמַא ןופ --- לייט ,ענעדיישרַאפ --- תוביס

 .ןלױּפ ןיא "דנוב,, ןיא טעברַאעג ךָאנ טָאה טַאּפ ןעוו ,ןַאהַאק

 טַאהעג ,שיט-טביירש ןייז ייב ,טַאּפ ,רע דָארג טָאה ןרָאי ענעי ןיא ןוא

 ןגעוו ייס ,םירוקמ עשידרערעטנוא ןופ סעיצַאמרָאפניא עשיטנעטיוא ןטסרעממַא

 ! רעפמעק עשיצַאניטנַא עשידיי-טינ ןגעוו ייס ,ןדיי

 ןיא ךרודַא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רעריפ יד ןצעז 1944 ןיא טשרע

 טעטימָאק-רעטעברַא ןרַאפ קיטכיוו ױזַא ,תועידי עלַא יד טָא זַא ,"סטרעוורָאפ;

 / ףעשידיי רעד וצ ןרעוװ טכַארבעג ןלָאז ,גנוגעװַאב רעצנַאג רעד רַאפ ןוא

 .ןעגנערבסיורַא עקַאט סע לָאז טַאּפ זַא ןוא -- טייקכעלטנפע

 .י ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא טינ רע טביירש רָאי ייווצ עטשרע יד

 ןשילױוּפ ןטלַא ןייז ןצונ ףרַאד רע .עקירעמַא ןיא טנַאקַאב ןיוש זיא סָאװ ,טַאּפ

 ."רענליוו ,י/ םינָאדוװעסּפ

 םעד ןגעוו :עמעט רעסיורג ןייא ףיוא זיולב ןענייז ןעלקיטרַא ענייז עלַא

 .עּפָאריײא רעקידנענערב רעד ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ

 רעד עכלעוו ןטכירַאב עלעיצנעדיפנָאק ןופ ךמס ןפיוא ,טלייצרעד טַאּפ

 ,ףמַאק םעד ןגעוו םיטרּפ עקידנענַאּפש יד ,ןגירק טגעלפ טעטימָאק-רעטעברַא

 סיצַאנ יד ןגעק ןריפ רעפמעק עלַאגעלמוא עשיטסילַאיצָאס עשידלעה יד סָאװ

 עטגלָאפרַאפ יד סָאװ ,ףליה רעד ןגעוו ןוא עּפָאריײא-ברעמ ןופ רעדנעל עלַא ןיא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -ברעמ ןופ רעדנעל יד רָאנ יו ,(* ייז ןופ ןגירק קלָאפ ןשידיי ןופ ךעלטשער

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג טַאּפ זיא ,ןרָאװעג טײרפַאב ןענייז עּפָארײא

 ,(** גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןופ יובפיוא-רעדיוו ןגעוו ןבעגעגרעביא

 -שטייד ןופ רדסכ וצ םיא טקיש ןוז ןייז סָאװ ,ווירב עגנַאל יד סיוא טצונ רע

 ,"סיּפ ידע עשידיי עטעװעטַארעג עטשרע יד ןגעוו טלייצרעד ןוא דנַאל

 ,ןלױּפ ןופ סָאטעג עבורח יד ןיא ןצנַאגניא זיא המשנ ןייז ,ץרַאה ןייז רעבָא

 יד ףיוא ,ןסַאג עשידיי עטסוּפ ןוא ךעלטעטש עשידיי ענערָאװעג קידייל יד ןיא

 ,ןרעגַאל-טיוט יד ןופ רעדלעפ-שַא

 ןעמענ טימ סעטסיל עגנַאל עשיגַארט יד עשרַאװ ןופ ןָא ןעמוק דלַאב

 םישודק-ןדלעה יד --- ייז ךָאנ ןוא רעריפ עקיטסייג עשידיי עטכַארבעגמוא ןופ

 ,רעביירש יד .טנַאקַאב ,טנעָאנ ןעמָאנ רעדעי זיא ןטַאּפ ,דנַאטשרעדיװ ןופ
 רעלַאגעלמוא רעד ןופ ןדלעה יד .םירבח עטנעָאנ ענייז ןעוועג ןענייז רערעל
 -ףמַאק רעשידיי רעד ןופ רעפמעק ןוא ןטנַאדנעמָאק עכעלטנגוי יד ,גנוגעווַאב
 -טימ ,ןלוש-ָאשיצ יד ןופ םידימלת ענעזעוועג יד ךָאד ןענייז עיצַאזינַאגרָא
 רעציזרָאפ סנעמעוו ,"ףיקס;ע דנַאברַאפ-רעדניק ןשיטסילַאיצָאס ןופ רעדילג
 ןגעוו ןלייצרעד לָאז ,רע טינ בוא ,רעװ .גירק ןרַאפ ןרָאי עלַא ןעוועג זיא רע
 ?עטכישעג-עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןיא ןריפניירַא יז לָאז ,השודק רעייז

 רעטַאלפ טימ ןבירשעג ,ןעלקיטרַא עסיורג ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעמוק
 ענייא ףיוא ןגייטש סע .ןצרַאה ןופ ןייוועג ןוא רעטיצ טימ ,המשנ רעד ןופ
 ןיא ךיילג טלקיװרַאפ טַאּפ עכלעו ,ןטלַאטשעג עקילייה ערעדנַא יד ךָאנ

 ,ךעוט-רעטעברַא ןוא םינבר :עדנעגעל ןופ לטנַאמ ןקידנרירעמיש-קירעיורט

 - ןעיורפ עקילייה ,רעלטפַאשנסיװ ןוא רערעל ,ןטסיטרַא ןוא רעלָאמ ,רעביירש

 ,(*** רעמענ-המקנ ,רעפמעק ןופ עידרַאװג עגנוי יד ןוא

 ףיוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה קרַאמענעד ןופ ןדיי יד ןעװ ,טכענ עשיטַאמַארד יד. ('
 ןעגנולקעצ דנַאלַאה ןיא ךיז ןבָאה גנולצולפ, 1944(  יַאמ ןט14) "ןדעװש ןייק ךעלפיש
 -צניפ יד : לוק ַא ךיז טגָארט דרע רעד רעטנוא ןופ, 1 (1944 ינוי ןט4) ןקָאלגנכריק 0
 ערעדנַא ןופ ןשטנעמ ױזַא יװא ; (1944 ילוי ןט30) "ףוס םוצ טייג ץּפָאריײא ןופ טכַאנ ערעט
 רעבמעטּפעס ןט3) "ןדיי עטגָאיעגסױרַא עטקינײּפעג יד ףליה וצ ןעמוקעג ןענייז רעקלעפ
 רעבמעוװוָאג ןט19) "עיגלעב ןיא ןדיי טנזיוט 20 טעװעטַארעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס לו, } (4
4 

 ןופ ןסורג, ; (1944 רעבמעצעד ןטס21) "גרובמעסקול ןיא ןדיי ענעבילבעג 60 יד, ('*
 ןשיװצ רעדניק עשידיי עשידלעהפ { (1945 רַאונַאי ןט14) "ךיירקנַארפ ןיא ןבעל שידיי יינ ַא
 רעבמעטּפעס ןט2) *עילַאטיא ןופ ןדיי יד, + (1945 לירּפַא) "ךיירקנַארפ ןופ רעײרּפַאב יד
 .א"א ; (5

 יּפעס ןטנ7) "רערעל ןוא רעביירש ,ןטסיטרַא ,ןטַאקָאװדַא ,םינבר עטעדרָאמרעד ידא/ (י**
 ןופ רעריפ עשידיי עטעדרָאמרעד לטעצ ןקיליײה םעד ןופ ןעיורפ יירדא 1 (1944 רעבמעט

231 



 ףיוא ךיז טבייה גנַאהוָאפ רעקיטולב רעד

 סיפ ענייז טימ ןײלַא זומ רע .גונעג טינ זיא סָאד זַא ,טליפ רע רעבָא

 ןגיובנייא ךיז ,תוברוח יד ןשיװצ ןייג ,דרע ענערָאװעג-קילײה יד ןטערטַאב

 ערעייז ןקירד ,ענערָאװעג לוצינ יד וצ ןלַאפוצ טעוװ רע ,שַא ןסייה ךָאנ םעד וצ

 ןסיורג ןופ רעדורב רערעטלע רעייז ,רע .ייז טימ ןעמַאזוצ ןענייוו ,טנעה

 -- עקירעמַא ןיא רעדירב ערעייז ןופ רעייטשרָאפ רעד ןוא ןטכענ ןשילױוּפ ןבורח

 יז ןכעלגעמרעד ,ףליה עטשרע יד טקעריד ייז ןעגנערב ,ייז וצ ןעמוק זומ

 ,ןבעל ןרָאװעג בורח רעייז ןלעטשפיוא קירוצ

 | - ,דלודעגמוא ןיא רע טרעטַאלפ

 רענייק םיא ןעק --- טייקכעלגעמ עטשרע יד ךיז טזייװַאב סע רָאנ יוװ ןוא

 עלַא טימ םיא טביירט לעּפַאב רעכעלרעניא רעקיטכעמ ַא .ןטלַאהּפָא טינ

 -- ןיהַא תוחוכ

 ירעייפ ןוא ׁשֵא ןשידיי ןופ דנַאל םוצ

 ןליוּפ ןייק עזייר יד 4

 ןגײלּפָא לָאז טַאּפ זַא ,ןלעוּפ טװאורּפעג ןעמ טָאה ןטייז ענעדיײשרַאפ ןופ

 ןשיוװצ גירק-רעגריב ַא ןעגנַאגעגנָא שיטקַאפ ךָאנ זיא ןליוּפ ןיא ,עזייר יד

 עשיטסילַאנָאיצַאנ עטנּפָאװַאב יד ןוא גנוריגער רעטרינימָאנ-שיטעװָאס רעד

 םוש ןָא ןדרָאמ ןגעלפ ןטסילַאנָאיצַאנ יד סָאװ ,תונברק יד ןוא .ןטנעמעלע

 זיא רערעדנַא ןַא וצ טָאטש ןייא ןופ ןרָאפ .ןדיי יד -- ןעוועג ןענייז ,תונמחר

 .רַאפעגסנבעל ַא ןעוועג ךָאנ

 ןגנַאל ַא ןבירשעג ןטַאּפ וצ טָאה ןָאסלדנעמ ,ש רעריפ רעשידנוב רעד

 יד .ןרָאפ טינ ףרַאד רע זַא ,ןטלַאה ייז זַא ,ןדלָאמעג םיא ןוא ווירב

 זַא ,טניימעג ייז ןבָאה ךעלניײשרַאװ .עטפַאהלּפענ ץנַאג ןעוועג ןענייז ןוויטָאמ

 ןעמיטשַאב ףרַאד -- ?דנוב; ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא יד --- ייז

 ןיא "דנובק םענעמוקעגפיוא-קירוצ ןטימ גנודניברַאפ ַא ןלעטשנייא ןגעוו

 .טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןוא טַאּפ טינ ןוא -- ןלױּפ

 ,טעדרָאמרעד ייז טָאה רעלטיה ןעווע 1944(  רעבמעטּפעס ןטס24) ײָאטעג רעװעשרַאװ רעד

 עקילייה ידע : (1944 רעבָאטקָא ןטס22) "רעדניק עשידיי תורוד ןופ ּפעק טקַאהעגּפָא רע טָאה

 "ידיי טימ טנַאקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ןרעװ רימ, { (1945 רַאורבעפ ןט18) "םיחילש עמייהעג

 ךעלרעדירב ייװצ יד, 1 (1945 רַאורבעפ ןטס25) *רעריטרַאמ ןוא ןדלעה עגנוי ,רעדניק עש

 -כָאה לדוד ןוא ַאלגיא עקהשמ? 1945(  ץרעמ ןט4) *סענָאלב קעטול ןוא קערוי --- םימותי

 ץרעמ ןט18) "שטיװָאדיװַאד עשטּפָאט ןוא ןַאמפיש םירמע ;(1945 ץרעמ ןט11) "גרעב

 .סעבַאגסױא עשידָאירעּפ ןיא טכעלטנפערַאפ ןעלקיטרַא ךיוא .ערעדנַא ןוא ; (5
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רע זיא 1945 רעבמעצעד ןיא .םענייק וצ טרעהעגוצ טינ ךיז טָאה טַאּפ

 ,געט קיצכעז ןעוועג ןטרָאד ןוא ןליוּפ ןייק ןרָאפעגּפָא

 ,ןבעל ןייז ןיא עזייר עטסרעווש יד ןעוועג זיא סָאד

 "ימ םעד וצ ,דיי רעשילױּפ רעטקיטייועצ רעד ,טַאּפ ןרָאפעג זיא סע

 עטסוּפ יד ןוא ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיי עטנערברַאפ יד וצ ,רבק ןקינָאיל

 ,ץיוושיוא ןוא עקנילבערט וצ ןרָאפעג זיא רע .קרעמ עשידיי

 רעד ,רע סָאװ ץלַא ןופ גנורעטשעצ עטולָאסבַא יד ןעז ןרָאפעג זיא רע

 --- םירבח ענייז ןוא -- רעריפ-רעטעברַא רעד ,רערעל רעד ,רעוט-רוטלוק
 ןקימַאלּפ םעד ןגעוו תונורכז זיולב .טיובעג שפנ תריסמ ליפ ױזַא טימ ןבָאה
 םידימלת עגנוי ענייז ןופ ןבילברַאפ ןענייז טוט ןקידהשודק ןוא לגנַארעג

 רעד קעװַא זיא ָאטעג רעװעשרַאװ ןקידנענערב ןופ ךיור ןיא .תודימלת ןוא
 "נָא .ןסַאמסקלָאפ עשיליוּפ ןוא עשידיי יד ןופ גנורעדירברַאפ רעד ןופ םולח
 "ווָארבַאש. ,רעביור ןוא רעדרעמ עשילוּפ טקעלּפטנַא ךיז ןבָאה םעד טָאטש

 ןדעי טעגרחעג דיירפ טימ ןבָאה סָאװ ,טניה-ריּפש עקיטשרודטולב ,"סעקינ

 רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא םיא החיצר טימ ,דיי םענעטלַאהַאבסיוא

 ָאּפַאטשעג

 ,לזייר-עשַאמ ןוא עקסָאנ סעקינשַאּפערָאה רעקָאטסילַאיב יד ןופ ןוז רעד

 ענייז ןופ םוקמוא ןופ םיטרּפ יד ןעניפעג וצ טָאטשמיײיה ןייז ןיא ןרָאפעג זיא

 .תוחּפשמ ערעייז ןוא ,עלייב ןוא היבצ-רתסא ,ענייש ,רעטסעווש יירד

 טימ ןשינעגעגַאב עקידנעייטשרָאפ יד רָאפ טרעטיצעג טָאה ץרַאה ןייז
 .ענערָאװעג לוצינ יד

 ערעדנַא ךיוא ןרָאפעג עקירעמַא רעשידיי רעד ןופ ןענייז סע ,יאדוװַא
 ןיא רע רעבָא .טנַאקַאב ןעוועג טינ הטילפה-תיראש רעד ןענייז ייז .םיחילש
 --- ןייוועג רעייז טימ םיא וצ ןלַאפוצ ןלעוו יז !1 ןטַאּפ טנעקעג טינ טָאה ןלױּפ
 ,תושקב-ףליה ערעייז טימ ןוא

 ?ןפלעה ןענעק ייז רע טעװ יוװ 1 ןטלַאהסיױא ןענעק רע טעװ יו

 "מוא ןופ ןכָאװ ןעוועג ןענייז געט קיצכעז יד .ןעשעג עקַאט זיא ױזַא
 ןיא רע .טכַאנייב טעּפש זיב גָאטרַאפ ןופ -- טעברַא רעוויסנעטניא רעיוהעג
 ןיא ןרָאפעג זיא רע .שזדָאל ןוא עשרַאװ םיבושי-טּפיוה ייווצ יד ןיא ןעוועג
 ןיא ןעוועג זיא רע .עיזעלש ןיא ןטיבעג עטריּפוקָא יד ףיוא םיבושי עיינ יד
 -בערט ןוא ץיוושיוא ןעזעג טָאה רע .ווָאנרַאט ןוא עקָארק ןיא ,ווָאכָאטסנעשט
 ,קָאטסילַאיב טָאטשמייה ןייז ןיא ךיוא ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאפ ,זיא רע .עקניל
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 ןליופ ןייק עזייר יז

 רַאפ ןדיי ענערָאװעג-לוצינ ןופ ווירב טנזיוט יירד ןעמונעגפיונוצ טָאה רע

 .עקירעמַא ןיא םיבורק ערעייז

 ָאי ןבָאה סָאװ ,ןטסילַאיצָאס עשיליוּפ יד טימ ןפָארטעג ךיז טָאה רע

 גנוריגער רעד ןיא ןיירַא ןענייז ןוא םישזער-סימָארּפמָאק ַא ןיא טביילגעג

 טַאהעג טָאה רע .(יקסװאראמיַאקבוסָא רעטסינימ-רעימערּפ ןשיי,5 ןטימ)

 םעד ,רעטסינימ-רעימערּפ-עציװ ןטימ זיוורעטניא ןכעלריפסיוא ,ןסיורג ַא

 םעד טָא .ןָאדנָאל ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא סָאװ ,קישטיַאלָאקימ רעריפ-םירעיוּפ

 יד זַא ,גנורעדָאפ יד ןכיירטשוצרעטנוא ידכ ,טצונעגסיוא בגַא רע טָאה סעומש

 ,הטילּפה תיראש רעשידיי רעד עציטש ןוא ץוש רעמ ןבעג לָאז גנוריגער

 -ַאיצָאס ןשיליוּפ ןטמירַאב ןטימ ןפָארטעג ךיוא ךיז רע טָאה קיטייצכיילג

 טנומגיז ,גירק ןרַאפ סנָאינוי-דיירט יד ןופ רַאטערקעס ןוא רעריפ ןשיטסיל

 ןיא טביילגעג טינ טָאה רע ,שיטסימיסעּפ ןעוועג זיא יקסווַאלושז .יקסווַאלושז

 -עגסיורָאפ טָאה רע .ןטסינומָאק יד טימ טעברַאנעמַאזצ ןופ טייקכעלגעמ רעד

 -לעוו ןופ ,ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיליוּפ רעד ןופ עיצַאדיװקיל ַא טגָאז

 | .סנטייוו רעד ןופ ןענַאטשעג זיא רע רעכ

 ןרָאװעג טרעגַאלַאב שממ טַאּפ זיא ,רעירפ ןופ טרַאװרעד סע טָאה רע יו

 לוצינ יד ,ןדיײ-ָאטעג ןופ ייס --- הטילּפה תיראש רעד ןופ רעטנזיוט ןופ

 ןופ ןטנַאירטַאּפער עטשרע יד ןופ ייס ןוא ןרעגַאל-ןטיוט יד ןופ ענערָאװעג

 ,עטכישעג-ליורג ןייז טימ רעדעי רעבָא -- עטנַאקַאב-טינ ןוא עטנַאקַאב ,ריביס

 ,רעמערָא ןַא רעדעי .החּפשמ רעצנַאג ןייז ןופ םירבק עטנַאקַאבמוא יד טימ

 רעייז זיא טַאּפ ןוא -- םותי רענעכָארבעצ ,רעטרעגנוהעגסיוא ,רענעסירעגּפָא

 ,טלעוו רעד ףיוא *בורק; רעקיצנייא רעייז ,שטנעמ רעטנעָאנ רעקיצנייא

 ,"רעייפ ןוא שַאק ךוב ןייז ןיא טביירש רע יוװ ,רע טָאה געט קיצכעז

 /  ."םי ןטמערוטשעצ ַא ןיא ןעמואוושעג;

 טכידעג ,עקיד ריפ ,תורוש יד טָא ןביירש םייב ,טציא רימ רַאפ ןגיל סע

 םיטרּפ ,ןסערדַא ,ןעמענ ןבירשרַאפ ןענייז ָאד .רעכיב-ץיטָאנ ענעבירשרַאפ

 ןעזסיוא רעייז טריטָאנרַאפ טַאּפ .ןשטנעמ רעטרעדנוה טימ ןשינעגעגַאב ןופ

 טרָאד ןוא ָאד טפרַאװ רע .טבעלעגכרודַא ןבָאה ייז סָאװ ,ןלייצרעד ייז סָאװ ןוא

 ליפ ױזַא ךָאנ -- ןענייז רעכיב-ץיטָאנ ריפ יד טָא ,גנוקרעמַאב ַא ענייז ןיײרַא

 ,הרובג רעשידיי ןופ ,ןדייל עשידיי ןופ רעטייש רעקידנענערב ַא --- ןרָאי

 יגנוביוהרעד רעכעלשטנעמ רעטספיט ןופ

 ןופ ןהעש ,ןטנעמָאמ עקידבוט-םוי ןכָאװ סקעז יד ןיא ךיוא ןעוועג

 עשרבח יד ןעוועג ןענייז סָאד :החמש רעקידנרוכישרַאפ שממ ,רעקידלַאװג
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 עסיורג ףיוא טַאּפ בקעי ןופ ןטירטפיוא יד ,סמינּפ-תלבק יד ,ןפערטנעמַאזוצ
 ןופ גנולמַאזרַאפ-ןזיר ַא ייז ןשיװצ ,הטילּפה-תיראש רעד ןופ ןעגנולמַאזרַאפ
 ןרָאי ליפיוזַא ךָאנ לָאמ עטשרע סָאד ןעוועג זיא סע .שזדָאל ןיא ןדיי 0
 ךיז ,ןעמענמורַא ךיז ,ןעיירפ ןעמַאזװצ ךיז טנעקעג טָאה ןעמ ןעוו ןדייל ןופ
 "ףעטלַא; רעד ,טַאּפ זַא ןוא .רעדיל עיינ יד טימ ןוא עטלַא יד טימ ןעגניזעצ
 -טימ טָאה ,ןעמַאזוצ ןעגנוזעג טָאה ,ייז וצ טדערעג טָאה ,לָאמַא ןופ טַאּפ בקעי
 טבעלעגפיוא ןענייז -- ?ןדיי-םיסינ, ייווצ ןופ לצנעט-הנותח ןיא טצנַאטעג
 ןטשרע םוצ ןעגנַאגעגפיוא זיא סע ןוא לָאמַא ןופ תונורכז עכעלרעה יד ןרָאװעג
 ָאד ךיוא זיא רשפא ןוא --- ןגרָאמ ַא ָאד ךָאנ זיא סע : גנונעּפָאה עיינ ַא לָאמ
 ,ןגרָאמ םעד ןיא דיירפ

 ַא ָאד זיא ?ןליוּפ ןיא הטילּפה-תיראש רעד רַאפ *ןגרָאמ;, ַאזַא ָאד זיא
 סָאד ?טפַאשרעה רעשיטסינומָאק רעד רעטנוא בושי ןשידיי ןרַאפ טפנוקוצ
 ,ןפָארטעגנָא ךיילג ךיז טָאה טַאּפ רעכלעוו ףיוא ,עגַארפ עסיורג יד זיא

 ןעגנוטַארַאב ,ןעגנוציז טַאהעג רע טָאה ,ןעמוקעג זיא טַאּפ ואוו ,םוטעמוא
 ,רעוט-רוטלוק טימ ,סעּפורג עשידנוב יד טימ ,ןטעטימָאק עשידיי יד טימ
 יד טימ ןפָארטעג ךיוא ךיז טָאה רע .רעוט עכעלטפַאשלעזעג ענלצנייא טימ
 טָאה רע ."סעדניימעג עזעיגילער; ערעייז טימ ,ןדיי עמורפ יד טימ ,ןטסינויצ
 .רעביפ טָאה הטילּפה-תיראש יד סָאװ ,סעיצוטיטסניא עשידיי עלַא טכוזַאב
 ,ןעיובפיוא ןעמונעג טפַאה

 ַא טייז ןייא ןופ .ןצנעדנעט עקידכוּפיה ייווצ יד ןעזעג טלוב טָאה רע
 םיא טימ ןריפ סע !ןרעדנַאװאוצסיוא : גנַארד-סקלָאפ רעשיכיטס ,רעקיטכעמ
 טינ טרַא ןטסינומָאק עשילױּפ יד רעבָא ,ןטסינויצ יד ןָא לענָאיצַאזינַאגרָא
 -ײטרַאּפ ןייק ָאד ָאטינ .ןדיי ךעלטשער יד ןופ ןרעוװ רוטּפ ןלעוו יז ביוא
 -"טייקיאָאד, יד ןופ טייהרעמ יד ,ןסקָאדָאטרָא ,ןטסינויצ .סעיגָאלָאעדיא
 רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ קעװַא רעלענש סָאװ : סנייא רָאנ ןליוו ןטסידנוב
 טימ .דנַאלסור ןופ ןענָאלַאשע יד טימ ןעמוק ןדיי רעטנזיוט !דרע רעשילױּפ
 ןרָאפ : זיא סולשַאב רעייז .טינרָאג רעמ ייז טדניברַאפ דרע רעשיליוּפ רעד
 ! רעטייוו

 עוויסנעטניא רַאברעדנואוו ַא רָאפ טמוק רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ
 יד וצ ךיז ןעמענ סע ןענַאװ ןופ .טעברַא-יובפיוא עכעלטפַאשלעזעג עשידיי
 עכעלטפַאשלעזעג ערעייז ןוא ןדיי טנזױט קילדנעצ רָאּפ עטעשטומעגסיוא

 טינ שממ זיא --- ןביולג ןוא רעיודסיוא ליפ ױזַא ,חוכ ליפ ױזַא רעריּפנָא
 רעמ ןענייז לייט ,"לייורעד ףיואק ןעיוב לייט !טױב ןעמ .ןייטשרַאפ וצ
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 ַא ןרָאװעג טיובעגפיוא קירוצ ןכָאװ ןיא שממ זיא טָא רעבָא .שיטסימיטּפָא

 ןעייג סע ;ןעײטרַאּפ עלַא קיטעט ןענייז סע .ןבעל ךעלטפַאשלעזעג-שידיי ךייר

 ןענייז סע וואו ,םוטעמוא ; רעכיב ןעניישרעד סע ; ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ סױרַא

 יד רַאמ רעזייה-םימותי ,ןלוש ןשידיי ןעמ טפַאש --- רעדניק לסיב ַא ָאד רָאנ

 לָאמ ןייק ! שידיי זיא ךַארּפש-טכיררעטנוא יד ןוא -- רעדלעוו יד ןופ רעדניק

 ַאזַא טימ טינ ןעמ זיא לָאמ ןייק ,רעגנוה-רוטלוק ַאזַא ןעוועג טינ ךָאנ זיא

 יװ ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ,סעיצַאטיצער ,ןטרעצנָאק וצ ןפָאלעג רעפייא

 ,ןברוח ןכָאנ ,טציא

 דיחי ַא זיולב טינ ךָאד זיא רע .תוירחַא עקידלַאװג יד טליפעג טָאה טַאּפ

 ,טירש ענייז ןופ ! טפַאשרעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןופ חילש רעד זיא רע ---

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ףליה יד רָאנ טינ קיגנעהּפָא זיא ןטרָאּפער ענייז ןופ

 ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןצנַאג ןופ טייקיטעט-ףליה יד ןסולפנייאַאב ןעק סָאד רָאנ

 יז ,הטילּפה-תיראש רעד רַאפ ןענעקסּפ טינ ןעק רע : ןסָאלשַאב טָאה טַאּפ

 יז זומ --- ןעמיטשַאב טינ לָאז יז סָאװ ןוא לַאװסיױא םעד ןכַאמ ןײלַא זומ

 | ! ןרעוו ןפלָאהעג

 -סינויצ ןטריזינַאגרָא טוג ַא ךרוד ןרָאװעג טריפעג זיא גנורעדנַאװסיוא יד

 טינ ךיז טָאה ,רעדנעלסיוא ןַא יו ,טַאּפ ."החירב, יד -- טַארַאּפַא ןשיט

 טָאה רע רָאנ לפיוו ףיוא רעבָא .טייקיטעט ַאזַא ןיא ןרישזַאגנַא ןפָא טנעקעג

 טנעקעג רעדָא ךיז טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,רעטלעג יד לפיוו ףיוא ,טנעקעג

 -ילעוּפ ,ןטסידנוב ןפלָאהעג רע טָאה -- טעייטסעג ןבָאה ןגרָאב ןליוּפ ןיא

 סָאד ןלױּפ ןופ ןרָאפוצסױרַא תוחּפשמ ערעייז ןוא רעוט-רוטלוק ,ןטסינויצ

 רעטרעדנוה ןופ גנורעדנַאװסױא רעד ןופ בייהנָא םעד טריזינַאגרָא רע טָאה

 םלָאהקָאטש ןיא טריזינַאגרָא געווקירוצ ןפיוא טָאה ןוא ןדעוװש ןייק תוחּפשמ

 לואּפ ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא) טעטימָאק-רעטעברַא ןופ גנוליײטּפָא ןַא

 .ןפלעה וצ ייז ףיוא (גרעבלָא

 עלַארטנעצ יד טימ ןצנערעפנָאק לָאצ רעסיורג ַא ןיא רע טָאה קיטייצכיילג

 ןופ טעברַא ףליה עטיירב ַא טריזינַאגרָא ןטעטימָאק עשידיי עלַאקָאל ןוא

 עשידיי יד ךָאנ ןענייז טייצ רענעי ןיא ,תמא .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 ןַאד ןיוש רעבָא ,ןעײטרַאּפ עלַא ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןענַאטשַאב ןטעטימָאק

 ןבָאה סָאװ יד --- ןטסינומָאק עשידיי יד ןעוועג העד-ילעב ע'תמא יד ןענייז

 םיא ,ײטרַאּפ ןייז ןוא ןטַאּפ ןגעק ףמַאק ןרעטיב ַא טריפעג המחלמ רעד רַאפ

 ןעגניטימ ענייז ןסײרּפָארַא ןעמוק ןגעלפ ,טסישַאפ-לַאיצָאס ַא רַאפ ןטלָאשרַאפ

 .סעיצקעל ןוא
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -ירגַאב עסייה עקיטציא ערעייז ןעמונעגפיוא לכיימש ַא טימ טַאּפ טָאה

 6 ...רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ טרעױדַאב רעטיב ייז ןבָאה ייז) סעדער-גנוס

 עטכיירגרעד יד טגעלפ רע .יורטוצמוא ןטסערג םעד טַאהעג ייז וצ טָאה רע

 טָאה רע .תומיתח עקירעהעג טימ ,ךעלטפירש ןרילומרָאפ ןסייה תומכסה

 ןובשח ןפיוא ןטסינומָאק יד ןופ ןקורדסױא-קנַאד יד טָא זַא ,טליפעג שממ

 ןלעװ ןטסינומָאק יד ןעוו ,ךעלצונ ןרעוו ךָאנ ןלעװ ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ

 .ןושל-הנעמ ןשירעלדיז ןטלַא רעייז טימ סױרַא

 ןטלַאהּפָא םיא לָאז יורטוצמוא רעד טָא זַא ,טזָאלעג טינ טָאה רע רעבָא

 םוצ טקעריד ןבעגעג ייז טָאה רע .ןליוּפ ןופ ןדיי יד ףליה עקידפכית ןבעג ןופ

 ןיא (רעזייה-םימותי) רעזייה-רעדניק יד רַאפ ,טעטימָאק ןשידיי ןלַארטנעצ
 סעסַאק-ייל ןוא ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא רַאפ ,וָאכָאטסנעשט ןיא ,קצָאװטָא

 -ףליה יד רַאפ ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג רעד רַאפ ,טעטש ענעדיישרַאפ ןיא

 עשידיי רַאפ ,"ןויצ ילעוּפ, ןוא "דנובק ןופ סעיצוטיטסניא-טפַאשטריוו ןוא

 יובפיוא-קירוצ ןרַאפ ,טעטש ערעדנַא ןוא קָאטסילַאיב ,שזדָאל ןיא ןלוש

 טָאה רע .עשרַאװ ןיא קעטָאילביב רעשיטסיאַאדוי רעד ןופ עדייבעג רעד ןופ

 םעד ןוא קָאטסילַאיב ןיא רעטַאעט ןשידיי ַא ןלעטשפיוא לעירעטַאמ ןפלָאהעג

 -רעביוא ןיא טליּפשעג ךָאנ ןַאד טָאה סָאװ ,רעטַאעט ןלענָאיסעּפָארּפ ןטשרע
 ןדנָאפ יד טלעטשעגוצ ןוא טריסערעטניארַאפ ךיז רע טָאה סרעדנוזַאב .עיזעלש
 -םולבלגניר םענערָאװעג טמירַאב רעטעּפש םעד ןבָארגסיױא ןבייהוצנָא ףיוא
 ןעוו ,םיא רַאפ ןעוועג זיא גנובעלרעביא עקידנבייחרעד עקידלַאװג ַא ,ויכרַא
 ןבעגרעביא עקָארק ןיא טעטימָאק ןשידָאװעיָאװ ןשידיי םעד טנעקעג טָאה רע
 ,טנעה עשייוג ןופ רעדניק עשידיי 50 "ןפיוקסיוא; ףכית ףיוא טלעג עמוס ַא

 סיוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא יד טָא ןופ רעריפ יד ןקירד תולבק ערעייז ןיא
 חילש ןייז ייס ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד ייס ,קנַאד ןקיצרַאה רעייז
 ןופ ןוא עקָארק ןופ -- ןרעטסומ ייווצ ןעגנערב ןלעװ רימ .טַאּפ בקעי
 : ווָאכָאטסנעשט

 רעייז םעד ךרוד עקירעמַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןבושח םוצ;
 | | ,טַאּפ בקעי רבח ןבושח

 ןופ טרירעג זיא עקָארק ןיא טעטימָאק רעשידָאװעיָאװ רעשידיי רעד
 רעזדנוא ךָאנ .זדנוא טקנעש ריא סָאװ טײקמַאזקרעמפיוא ןוא טיײקמערַאװ רעד
 ןוא ןגיוא סנעמעלַא ערעזדנוא ןענייז גנוטכינרַאפ ןוא עפָארטסַאטַאק רעסיורג
 ,טרָאװ רעייא .עקירעמַא ןיא ,רעדירב עקיצרַאה ,ךייא וצ טדנעוװעג ןקילב
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 ןסיורג רעזדנוא ןיא ןעלנָא רעזדנוא ,רַאּפשנָא רעזדנוא זיא טסיירט רעייא

 ,"שינעלמוטעצ ןוא סָאַאכ

 -סיוא ןוא ענעטילעג רעווש ,ענעבילבעגנבעל לסיב םעד ןופ ןעמָאנ ןיא;

 זדנוא ייב רעדניק עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ,וָאכָאטסנעשט ןיא ןדיי עטקינײּפעג

 ךייא רימ ןקיש ,טכיזפיוא רעזדנוא רעטנוא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,טָאטש ןיא

 ןוא עקיטכירפיוא רעייא זַא ,ךייא ןרעכיזרַאפ רימ .תוכרב עטסעב יד רעביא

 ַאזַא ןבעג רעדניק יד ןלָאז רימ ןכעלגעמרעד טעוװ ףליהטימ עקיצרַאה תמאב

 ,רעטלע רעזדנוא ןעניישַאב טעװ טנגוי רעייז זַא ,גנואיצרעד

 יו טנעה ערעייא ןייז טשטנעבעג ןלָאז = |
 רעד ןיא ןדנואוו טימ ,רעטקיטייוועצ ַא ןלוּפ ןופ ןרָאפעגקירוצ זיא טַאּפ

 קידרעטייוו ץנַאג ןייז .טלייהרַאפ טינ לָאמ ןייק רעמ ךיז ןבָאה סָאװ ,המשנ

 ןבָאה ,טייקיטעט עשירעלעטשטפירש ןייז ,ןבעל ךעלטפַאשלעזעג ןייז ,ןבעל

 -קירוצ ךיז הטילּפה-תיראש רעד ןפלעה : ליצ ןלַארטנעצ ןייא טַאהעג ןָא ןַאד ןופ
 ;ןליװ ייז דנַאל ןכלעוו ןיא ןוא ןליוו ייז ױזַא יוו -- סיפ יד ףיוא ןלעטש

 ןופ קנעדנָא םעד ןטיהּפָא קיליײה ןוא ;ןבעל עבורח סָאד ןעיובפיוא קירוצ

 .םישודק ענייז ןופ ןוא םוטנדיי ןשילױּפ םענעטינשרַאפ

 ןבױהעגנָא רע טָאה טיבעג םעד ףיוא טעברַא עשירעלעטשטפירש ןייז

 ,"סטרעוורָאפע םוצ ווירב ןקיש ןבױהעגנָא טָאה רע .ןליוּפ ןיא קידנעייז ךָאנ

 םעד טימ ןוא םיטרּפ עקידנסיירצרַאה ערעייז טימ ,ןעלקיטרַא עקיזָאד יד

 שוריפב ןבָאה ,רעביירש רעייז ןופ סָאטַאּפ ןקילייה ןוא ןייוועג ןקימַאלּפ

 ,עקירעמַא עשידיי יד טלסיירטעגפיוא

 ,םרָאפ רענעמונעגפיונוצ ַא ןיא ,ייז ןענייז םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא

 ."רעייפ ןוא שַא, ךוב ןקיטכיוו ןוא ןסיורג סטַאּפ ןיא ןענישרעד

 "רעייפ ןוא שַא; 5

 "עגנָא טָאה טַאּפ סָאװ ,רעכיב עטסעב יד וצ טרעהעג (* "רעייפ ןוא שַא;

 ןכעלסעגרַאפמוא ,ןקידנעלסיירטפיוא ןַא רעביא טזָאל סָאװ ךוב ַא -- ןבירש

 .קורדנייא

 רעבָא ,טַאּפ בקעי ןבירשעג עקַאט טָאה ךוב סָאד !רעדנואוו ןייק טינ ןוא

 רעביא ןענייז ,לטעלב ךָאנ לטעלב ןבירשעג ןרערט ןוא ןייּפ טימ טָאה רע ןעוו

 ,ןטייז 392 ,1946 קרָאי-וינ ,גַאלרַאפ-ָאקיצ (*
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,ןעגנובעלרעביא ערעייז טימ ענערָאװעג לוצינ רעטרעדנוה יד ןענַאטשעג םיא

 ןייז ןופ ןגיוא יד רַאפ ןוא .,יירשעג-ייוו רעייז טימ ,ןעגנַאלרַאפ ערעייז טימ

 ןענייז השודק ןוא םוקמוא ,ןדייל ר רעייז סָאװ ,ןענָאילימ יד ןעוועג ןענייז ןוימד

 .ךוב ןופ עמעט-טּפיױה יד

 ,טסייג ןיא טָאה טַאּפ ."רעייפ ןוא שַא; ןופ םירבחמ-טימ יד ןענייז ייז

 ןוא -- ייז טימ טריציפיטנעדיא קידנעטשלופ ךיז ןושל ןיא ןוא גנומיטש ןיא

 זיב ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעמוקעגסױרַא רעדעפ ןייז רעטנוא ןופ ןענייז סע

 רעייז ןופ סָאטַאּפ רעד ,ןעגנורעדליש עקידנעלסיירטפיוא תומצע עמַאס יד וצ

 "רעניא ןטימ ףיונוצ קידנעטשלופ ךיז טסיג טנייה ןטנלע רעייז ןופ ןוא ןטכענ

 .רבחמ ןופ סָאטַאּפ ןכעל

 ןופ דליב עכעלרעדיוש סָאד -- זיא ןָא טפערט טַאּפ סָאװ עטשרע סָאד

 ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ ,גרַאב-רענייטש ןכעלדנעמוא םוצ טמוק רע .ןברוח

 : טביירשרַאפ ןוא עשרַאװ ןיא ָאטעג

 זיב ךָאנ טָאה דליב רעטצניפ ןוא טסיוװ ,םַאזיורג-קיטכעמ ַאזַא;
 -רַאפ ןענייז סע .ןברוח ןופ םי ַא זיא סע .ןעזעג טינ טלעוו יד טציא
 ,"םי ןרעביא סעילַאװכ-טיוט עטרעווילג

 עטסקרַאטש יד ןופ ענייא זיא עשרַאװ ןשידיי ןבורח ןופ גנורעדליש סטַאּפ

 ךיז טרעק לָאמ ַא ךָאנ ןוא לָאמ ַא ךָאנ .רוטַארעטיל-ןברוח רעשידיי רעד ןיא
 לָאמ ןטצעל םוצ .םייה רעטלַא ןייז ןופ דלעפ ןטסיװ םעד וצ םוא קירוצ טַאּפ

 :גנובעלרעביא עשיטסימ-שיגַארט ַא זיא סע ,טנווָא ןיא ,ןײלַא רע טייג
 ,חטש ןקיזיר םעד רעביא ןשטנעמ ןקידעבעל ןייק טינ עז ךיא;

 ךיז טגָארט טסייג רעקיטכעמ ַא -- םיקלא חור .ץַאק ןייק ,לגיופ ןייק

 רעד ןופ טסייג רעד ,קלָאפ ןשידיי ןופ םלוע-תיב ןסיורג םעד רעביא
 ."עטבישעג-טלעוו רעד ןופ עיכיטס

 רע טבעל -- הדיבא רעכעלנעזרעּפ ןופ בָאגוצ ַא טימ --- עבלעז סָאד
 רעשידיי רעד ,טָאטשמיײה ןייז ןופ תוברוח יד רעביא טייג רע ןעוו רעביא

 ,קָאטסילַאיב

 סָאװ ,ךעלטעטש יד ןיא טייקטסוּפ יד ןצרַאה ןיא טסייר רעקינייװ טינ

 טַאּפ בקעי .ןדיי ןופ טקידיילעגסיוא ןענייז סָאװ רעבָא -- בורח טינ ןענייז

 טימ קרַאמ רעד ! ךעלטעטש יד טָא טנעקעג קיצרַאה ױזַא ,טוג ױזַא ךָאד טָאה

 רעד וליפַא ,ןבילברַאפ ןענייז ךעלסעג עלָאמש יד ,ָאד ןענייז ןעמָארק יד

 -- טרעטשעצ טינ ןבילברַאפ לָאמ טּפָא ןענייז שרדמה-תיב ןטימ ףיוה-לוש
 ָאטינ ! ןדיי ןייק ָאטינ .טייקטסוּפ עכעלביילגמוא יד םינּפ ןיא טגָאלש סע רעבָא

 ןעייג ייז ,ןקַאילָאּפ ענעדירפוצ םורַא ךיז ןעיירד סע !דיי ןייא ןייק וליפַא
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 "רהעייפ ןוא ׁשַא;

 ןייק סָאװ טינ וליפַא טרַא סע ןוא -- ןעמָארק עטנפעעגפיוא קירוצ יד ןיא

 ,םיטַאבעלַאב עקידרעירפ יד ןופ ,רעניואוונייא עקידרעירפ יד ןופ רענייא

 ,ןבילברַאפ טינ זיא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .אפוג ץיוושיוא ןייק טַאּפ בקעי טמוק טָא

 םיטרּפ טימ טלעװו רעשידיי רעד טלייצרעד טָאה סָאװ ,רעביירש רעשידיי

 רעטסערג) רעד טָא ןיא ןענופעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג ןיא ץיוושיוא סָאװ

 .עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןיא קירבַאפ-דרָאמ

 : רעטרעוו ענייז ןענייז טָא

 ןפָאלעגמוא ןענייז ןטָארד יד ןשיווצ ָאד טָא .סָאד זיא ָאד טָא;
 טָא ןעוו ,געט ןעוועג ןענייז סע ,ןטסגנַא-טיוט ןיא רעדירב ערעזדנוא
 ןייא ףיוא ןדיי טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןעוועג ןענייז רעדלעפ יד ףיוא
 ,געוו ןייא טימ ,לַאזקיש ןייא טימ ,רעדנעל עלַא ןופ ןעמוקעג ,דלעפ
 *...ןוויוא םוצ --- גנוטכיר ןייא טימ

 ךָאנ ָאטינ .דלעפ ןעיורג םעד ייב גנַאל ןענַאטשעג ןיב ךיא 4
 בָאה ךיא ,טלעוו רעד ףיוא דלעפ ַאזַא ןעוועג טינ זיא סע ןוא ַאזַא
 ׁשֵא ןפיוה ַא טנעה עניימ ןיא ןעמונעגפיונוצ ןוא ןגױבעגּפָארַא ךימ
 ןצנַאג ןיא בָאה ךיא .טרעטיצעג רימ ןבָאה טנעה יד .רענייב טימ
 -שֶא ןופ שא לסיב ַא ךיז טימ ןעמענ רעבָא זומ ךיא ,טרעטיצעג
 רענייב יד ןוא ׁשַא יד ,רענייב עשידיי ןוא שַא עשידיי -- םישטנעוו
 ,"תוחּפשמ סנעמעלַא ערעזדנוא ןופ

 רעכיב ערעדנַא ךס ַא ןופ שרעדנַא "רעייפ ןוא שַא, זיא טרּפ ןייא ןיא

 רָאנ ןופ רקיע רעד ,םוקמוא םעד ןרעדליש סָאװ ,רוטַארעטיל-ןברוח רעד ןופ

 ןטסידנוב ,עכעלטלעוו רעדָא עמורפ -- טפַאשלעזעג רעד ןופ רָאטקעס ןייא

 ,ײטרַאּפ ןייא ןופ דילגטימ ַא טינ טציא רעמ זיא טַאּפ בקעי .ןטסינויצ רעדָא

 ,"קלָאפ ןיימ ןופ רבק ןפיואק טייטש סָאװ ,דיי רעטקיטייוועצ רעד זיא רע

 ייז וצ טייג רע .ןדיי עמורפ ענערָאװעג לוצינ יד וצ שממ םיא טיצ סע

 יד ןיא ,הבישי רעייז ןיא ,םישרדמ-יתב עטיובעגפיוא קירוצ רָאּפ יד ןיא

 ןופ ףיוא טמענ רע .לארשי תדוגא ילעוּפ ןופ ןוא יחרזמ ןופ םיצוביק עמורפ

 טסידנוב רעד .גנַאג ןטצעל ןעמורפ ןקיליײה רעייז ןופ םיטרּפ יד ןטייז עלַא

 ןוא ןבעל ןשידלעה ןגעוו םיא טלייצרעד ןעמ ןעוו ,ףיוא טרעטיצ טַאּפ בקעי

 רעד ןופ רעריפ יד ,לָאמַא ןופ ענייז רענגעק עטסנסיברַאפ ייווצ יד ןופ טיוט

 : רע טנכייצרַאפ .ןַאמדירפ עשיז 'ר ןוא רענימַאק םלושמ 'ר לארשי תדוגא

 עצרַאװש עקידנענערב יד טימ םידיסח עקימַאלפ ייווצ יד;
 ןבָאה רימ סָאװ יןפמַאק' יד ןָא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה ...דרעב
 .הליהק רעשידיי רעװעשרַאװ רעד ןופ ענובירט רעד ףיוא טריפעג
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןגעו סעדער עפרַאש ןוא עסייה ךרוד ןטלַאהעג המחלמ ןבָאה רימ
 עלַא ןענייז ָאטעג ןיא ָאד --- !טייקשידיי ןייד' ןוא !טייקשידיי ןיימ'

 ."ןרָאװעג טכיילגעגסיוא

 -תיראש רעד ןופ טרעה טַאּפ בקעי סָאװ ,סעטכישעג יד ןענייז רעטנזיוט

 יװ ױזַא ,ךוב ןיא ןדייר עלַא ייז טזָאל טַאּפ בקעי ,טנכייצרַאפ ןוא הטילּפה

 -- ןדלעה ןוא רעריפ ענערָאװעג לוצינ יד ןדייר סע .םיא וצ טדערעג ןבָאה יז

 סייוויילב רשא ,קָאטסילַאיב ןופ ןיטשרוב חסּפ ,עשרַאװ ןופ ןַאמלעדע קערַאמ

 ןענייו ,ןעיירש סָאװ ,ןדיי עכעלנייועג רעקילדנעצ ןדייר סע :ענרָאט ןופ

 ןברוח ןופ דליב סָאד ףיוא טגייטש סע .טיוט ןופ תוליגמ ערעייז םיא רַאפ סיוא

 "גענערב רעד ןופ םישודק *עקידתבשע יד ףיוא ןענייש סע .עשרַאװ שידיי

 ,ןעגנַאגעגטימ זיא טַאּפ בקעי יװ ,טימ ןעייג רימ .לוש רעקָאטסילַאיב רעקיד

 עמַאס יד ןהעש עטצעל ערעייז טבעלעגרעביא ןבָאה סע ואוו ,רעלעק ןיא

 ףיוא טרַאװעג ייז ןבָאה ָאד .וָאכָאטסנעשט ןופ ןדיי טרעדנוה ריפ עטצעל

 ,טיוט םעד -- לרוג רעייז

 ,"רעייפ ןוא שַא; ןופ *שַאק רעד זיא סָאד

 -ךעלביולגמוא יד ,םירוביג עסיורג יד לכ-םדוק ןענייז סָאד *"רעייפפ רעד

 ,ןעיורפ עצלָאטש יד ,גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ ךעלדיימ עטסיירד

 רעייז וצ ןעגנַאגעג ,רעדרעמ יד וצ גנוטכַארַאפ ַא טימ ,ארומ ןָא ןענייז סָאװ
 "ץלב ףיױא טביירשַאב רע .טירט ןוא טירש ףיוא ייז טפערט טַאּפ ,השודק
 -ָאטעג רעװעשרַאװ ןגעוו םיטרּפ ערַאברעדנואוו צלַא רעטעלב ךָאנ רעט

 ןייז ,רוטנַאדנעמָאק רעד ןופ דילגטימ רענעזעוועג רעד סָאװ ,דנַאטשפיוא

 טמענ רע .רעביא םיא טיג ,ןַאמלעדע קערַאמ ,"ףיקס, ןופ דימלת רעגנוי

 "שירַאמ; סנירעירוק ערַאדנעגעל יד ןופ סעיצַאמרָאפניא עקילייה יד ףיוא

 טסעומש רע .רעדלעוװ רעקסניּפ יד ןופ ץנָאיַאז עביל ,עשרַאװ ןופ רעסעמנייפ

 רעביא ןדיי רעבירַא לַאגעלמוא טציא טריפ סָאװ ,ץוביק ַא ןופ ןירעריפ ַא טימ

 ןופ ןעגנורּפשעג זיא יז יװ טרעה ןוא ,שטיוװָאקפערט הקבר ,ץענערג רעד

 ןירעגניזע עשידיי יד ןעוועג זיא סָאװ ,טַאלבנשריק עקטור .קענַאדיַאמ ןייק ןַאב

 ןופ ןוא גנונעפָאה ןופ ,רעיורט ןופ רעדיל יד םיא רַאפ טגניז ,*ץיוושיוא ןופ

 ךוס רעד, .ןטעצַאק ןוא סָאטעג יד ןיא ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז סָאװ ,ףמַאק

 -ןשטנעמ יד ןטלַאהנייא ןיא ןענַאטשַאב זיא ,ןבעל ןביילב ןופ ,ןטלַאהסיוא ןופ

 טגָאז *רעטליּפשרַאפ ַא ןרָאװעג ןיוש וטסיב ,ןריולרַאפ סָאד וטסָאה .עדריוװ

 ,רעטיב טסינומָאק רעד ,טנַאטסערַא רעציוושיוא רעטייווצ ַא םיא

 -ידנוב ןייז ,קָאטסילַאיב ןייז ןיא הנותח ַא ףיוא טַאּפ בקעי זיא טָא ןוא

 -- ריעצה רמושה ןופ עטרבח ַא טימ הנותח טָאה ןיטשרוב חסּפ רבח רעש
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 "רעייפ ןוא שַא,

 ףיוא ןעמ טסעומש סָאװ ןגעוו רעבָא --- םייחל ןעמ טקנירט .,ןַאמסָארג םירמ

 "פָא ןַא ןיא געט ךָאנ געט ןגעלעג זיא רע יו ,טלייצרעד חסּפ ? הנותח רעד

 ,םירמ ןוא ;עיצַאדיװקיל עטצעל יד ןדיימסיוא ידכ ,ץיוושיוא ןיא בורגלַאפ

 -ָאס גנוליײטּפָא רענַאזיטרַאּפ ריא ןופ רעריפ םעד ןגעוו טלייצרעד ,הלכ יד

 -טנַא ןענעק לָאז עּפורג ןייז ידכ ,ןבעגעגּפָא ןבעל ןייז טָאה סָאװ ,יקסװעשטַאכ

 .עקטסַאּפ רעשטייד ַא ןופ ןפיול

 ,טנייה ןופ רעייפ ןטימ ךיז טכעלפרַאפ ןטכענ ןופ רעייפ רעד

 "!ןעמ זומ ןבעלפ : טסייה רעייפ רעקיטציא רעד טָא

 -סנבעל רעד טָא טמענ ,לטיּפַאק ןקידרעירפ ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יװ

 עשידיי עדעי זיא ןטַאּפ רַאפ .ןעמרָאפ עכעלצעזנגעק ענעדיישרַאפ ןָא גנַארד

 ןעגנובײרשַאב רימ ןבָאה .וויטיזָאּפ -- ןבעל ַא ןצעזוצרָאפ ףיוא טעטיוויטקַא

 :ןסַאג עשידיי יד ףױא לדנַאה םעד ;ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא עיינ יד ןופ

 םירפוס עקיטנייה; יד --- ייזומ ןשירָאטסיה ןשידיי ןיא טעברַא עקידהדמתה יד

 יד ןופ עמַארד יד -- ןטייצ עלַא רַאפ עמַארד רעשידיי רעטסערג רעד ןופ

 | ."רעלטיה ימיב ןדיי

 יד :ןליווסנבעל ןשידיי ןופ לַאװק רעטסקילײה ןוא רעטסנייר רעד ןוא

 טַאּפ .םימותי עקידכעלייק עלַא טעמכ -- רעדניק עשידיי עטעװעטַארעגּפָא

 -עּפ ןיא ,קצָאװטָא ןיא זיוה-םימותי ןיא ,ןלוש עשידיי יד ןיא ייז טימ זיא

 -לעה ערעייז ןוא ןעמענ ערעייז רעטיצ טימ טנכייצרַאפ רע ןוא ,דלַאװסרעט

 | ,סעטכישעגסנבעל עשיד
 סָאװ ,דניק ןקירעי-ןעצ ַא טימ ךערּפשעג רעכעלביולגמוא ןַא זיא טָא =

 ,ץיוושיוא ןופ סױרַא זיא

 "נ םעד טנערבעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו ,ןָאטעג ייוו טינ ריד טָאה; --

 ,טַאּפ טגערפ -- *? רעמ
 רעמונ ַא ןגירקא זַא ,ףיוא םיא טרעלק דניק עשידיי עקילייה סָאד ןוא

 | ."קילג ַא ןעוועג זיא
 רע ןוא -- "טינ ןעמ טנערברַאפ -- רעמונ ַא סיוא טנערב ןעמ ביוא;,

 :רעטרעוו עקידנעלסיירטפיוא יד וצ טיג

 ןעמ טרַאװ -- קרַאטש זיא ןעמ זַא ,ןעמ טנערברַאפ רַאד זיא ןעמ זַא;

 | ."ןרעוו וצ טנערברַאפ
 ןשיוצ חוכיו רעסיורג רעד זיא סָאד -- ןבעל וצ ואוו ,ןבעל וצ ױזַא יו

 טנזיוט ריפ ןופ עיצַארטסנָאמעד עטכירעגמוא יד זיא טָא .ענעבילבעגנבעל יד

 :ןעיירש סָאװ ,שזדָאל ןיא ןדיי ענערָאװעג לוצינ
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 !עניטסעלַאּפ ןייק ןייג זדנוא טזָאל --

 ,הוקתהע יד ןסַאג רעשזדָאל יד ףיוא ןעגניז ןוא

 : ןרעלקרעד ייז .ערעדנַא ךיוא ןַארַאפ

 ,"ייז טימ ןייז ךיא לעװ ,ןלױּפ ןיא ָאד ןענייז ןדיי ןמז לכ;

 סע .תמא זיא סע ,ָאי ,ןפיולטנַא ןדיי ,ןפיול ןדיי ,טפיול ןעמ טגָאז ריא;

 ןביירטרַאפ ייז תוחור עזייב יד ןלעװ רשפא .קעװַא ןלעוו ןדיי יד זַא ןייז ןעק

 ביוא --- ןטײלגַאב לעװ ךיא .עטצעל יד טימ רָאנ ןייג לעװ ךיא .ןענַאד ןופ

 ,ןבילבעג ןבעל ךיא ןיב םעד בילוצ ,ןדיי ןטצעל םעד -- ןעמוק לָאז םעד וצ

 ,"ןוויוא ןופ סױרַא ךיא ןיב םעד בילוצ

 ,החלצה תונחמ עדייב טשטניוװ טַאּפ רעבָא .ןגעו עכעלצעזנגעק ייווצ

 ,םויק רעשידיי ,ןדיי ןייז --- ליצ ןקיבלעז םוצ ןבערטש עדייב ייז

 ןופ געט-הרובג יד ןגעוו גנורעדליש ַא טימ ךיז טקידנערַאפ ךוב סָאד

 -ָאװעג לוצינ יד :זיא דרָאקַא רעטצעל רעד .דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ

 סָאװ ,סָאג עקצַאמָאלט ףיוא לוש רעװעשרַאװ רעסיורג רעד ןופ הרונמ ענער

 ,דלעפיןברוח ןכעלדנעמוא םעד רעביא ףױרַא ךיז טבייה

 ןבָאה סָאװ ,םירבח יד טימ ךיז ןגעז ךיא .ןלױּפ זָאלרַאפ ךיא;
 זיא ץרַאה סָאד ,רעצ רעד טקינייּפ סע ,ץַאלּפ-ילפ םוצ טיײלגַאב ךימ
 -פיוא ךיז טָאה ןַאלּפָארע רעד .זדלַאה ןיא טקיטש סע ,טליפעגרעביא
 ןברוח ןשידיי ןופ גרַאב םעד רעביא -- עשרַאװ רעביא ןביוהעג
 ףיא ןוא ,קילגמוא ןוא רעצ ןשידיי ןופ םי ןקיטכעמ םעד רעביא
 "עג בָאה ךיא סָאװ ,דליב ןשילרעטסיוא םעד ןָא טנָאמרעד ךיז בָאה
 טעװ סע .ןעניאור יד ןופ גרַאב ןפיוא הרונמ יד -- ךיז טימ ןעמונ
 *! ןטכייל רעדיוו

 עקיזָאד סָאד ךיז טימ ןגָארטעג טַאּפ בקעי טָאה רָאי קיצנַאװצ עלופ

 ןטיהוצּפָא טעמדיוועג ןבעל ןייז טָאה רע .רעייפ ןוא שַא ןופ טלעוו יד ,דליב

 ,קלָאפ ןשידיי ןטכַארבעגמוא ןופ האווצ יד

 ןענייז קרָאי-וינ ןיא ןימלע-תיב-גניר-רעטעברַא ןפיוא הבצמ ןייז ףיוא

 :"רעייפ ןוא שַא; ןופ רעטרעו עטצעל יד טצירקעגסיוא רעבירעד

 ןקיטכעמ םעד רעביא ,ןברוח ןשידיי ןופ גוַאב םעד רעביא,
 -- קולגמוא ןוא רעצ ןטשידיי ןוֿפ םי

 ."ןטכייל רעדיוו טעוו סע

 א

 "גייועגרעסיוא ןעמונעגפיוא "רעייפ ןוא שַא; טָאה קיטירק עשידיי יד
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 "רעייפ ןוא ׁשַא;

 .(* קרעוו ןייז רַאפ ןרָאװעג טביולעג רעייז זיא רבחמ רעד ןוא םערַאװ ךעל

 :ןבירשעג ױזַא דנַא"ווצ טָאה ןַאהַאק .בא

 ,ךיא ביילג ,סָאד זיא ףָאטש םעד ןופ טייקיטכיוו יד טפערטַאבנָא סָאוװ;

 .טַאהעג זיא סע ןעוו ןבָאה רעזעל עשיידיי סָאװ ,רעטסקיטכיוװ רעד

 ,לופטנַאלַאט ױזַא ,לופסקורדנייא ױזַא זיא "רעייפ ןוא שא קרעוװ ןייז

 ןעגנַאפעג ךייא טלַאה ןוא ןָא תורוש עטשרע ענייז ןופ ךייא טגנַאפ רע זַא

 ריא טעװ טָא-טָא יװ ױזַא ךיז טליפ ריא ...תורוש עטצעל עמַאס יד זיב

 ."ןענייוועצ ךיז

 רעכיב עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא;ק ןפורעגנָא סע טָאה ינרַאשט לאינד

 י"ןורכז-סקלָאפ רעזדנוא רַאפ

 ַא ,ךוב לַאטנעמונָאמ ַא ,ךוב סיורג ַא זיא'ס; :טביירש ןַאמסיק ףסוי

 -עטיל רעזדנוא ןיא טרָא ןקידובכב ַא ןעמענרַאפ קידנעטש טעװ סָאװ ,ךוב

 ."ןברוח ןגעוו רוטַאר

 ןופ טנעמונָאמ-טרָאװ רעשיטעטַאּפ, ַא יװ סע טנכיײצַאב שטיוװַאר ךלמ

 ןטסערג םעד ךָאנע :וצ טיג ןוא "עגר רעשידיי רעכעלטכישעג רעסיזרג ַא

 רעד טָא עקַאט טרעדָאפעג ךיז טָאה קלָאּפ-רוטלוק סיורג ַא ןופ ךורבנעמַאזוצ

 ,"ןטַאּפ בקעי ןגייא ױזַא זיא סָאװ ,גנַאגוצ-ןסַאמ רעשיטעטַאּפ

 עסערּפ-הטילּפה-תיראש יד ןעמונעגפיוא ךוב סטַאּפ טָאה םערַאװ רָאג

 ,ביול עטסערג יד ןעוועג סָאד זיא ןטַאּפ רַאפ .ןרעגַאל"יּפ-יד יד ןיא

= 
} 58 , 

 זַא ,קיטכיוו זיא'ס זַא ,ןעמיטש ןרעה טזָאלעג ךיז ןבָאה ןטייז עלַא ןופ

 ןסייוו סָאװ ,ןדיי-טינ ןוא ןדיי רַאפ --- שילגנע ףיוא ןעניישרעד לָאז ךוב סָאד

 -נייטש ָאעל ןופ) גנוצעזרעביא עשילגנע ןַא .ןברוח ןשידיי ןגעוו קיניײװ ױזַא

 רעד ,תמא .(** 1947 ןיא ןענישרעד זיא (גרעבנייטש .נ .י ןופ ןוז םעד ,גרעב

 -ףיט יד שילגנע ףיוא ןבעגרעביא יירטעג טנעקעג טינ טָאה רעצעזרעביא

 טלוב רעקיטירק יד ןבָאה ךָאד .רבחמ ןופ ךַארּפש-תוליפת לָאמ טפָא ,עשידיי

 -המשנ עלעיצעּפס יד רָאנ ,לַאירעטַאמ ןופ טייקיטכעמ יד רָאנ טינ ,טליפרעד

 | ,טבײרשַאב רע סָאװ ,טלעװ רעד ןוא רבחמ ןשיווצ גנודניברַאפ
 ןלעװ ןפורּפָא-גנוטייצ עצרוק ןוא סעיזנעצער לָאצ רערעסערג רעד ןופ

 :יירד יד רָאנ ןענָאמרעד רימ

 ַארגָאילביב ןיא ךיז טניפעג "רעייפ ןוא ׁשַא? ןגעװ סעיזנעצער יד ןופ המישר ַא (*
 ,ךוב ןופ ףוס םוצ ,לייט ןשיפ
 **) "/48065 204 3/6'1," 1066/02010021 1101061510068 11659 206 044, ןטייז 4
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 :"סמייט קרָאי-וינ, רַאפ טכיזרעביא ריא ןיא טביירש סלעוימעס דורטרעג
 -יל ןביוה ןופ טרָאּפער ַא ,טַאּפ בקעי ןופ 'רעייפ ןוא שַא' ןיא;

 ,רעצ ןטלָאמעג-ףרַאש ןייז ןיא קידתונמחרבמוא ,טרעוװ ןשירַארעט
 ןריולרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ יד ןענייז סָאד ,אפוג ןשטנעמ יד ןדער
 טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ךַאז עלופטרעוו עדעי ,עקידעבעל עדעי
 ,"רבק ןופ

 יזַא טָאה ,רעריפ רעשיטסילַאיצָאס רעטמירַאב רעד ,סַאמָאט ןַאמרָאנ

 + ךוב סָאד טצַאשעגּפָא

 -בישעג יד זיא ךוב עקידנריר ךעלנייוועגרעסיוא עקיזָאד סָאד;
 ןטקַאפ ןופ עירעס ַא ןיא ןבעגעגרעביא ,ןלױּפ ןיא ןדיי יד ןופ עט
 ןוא סָאטַאּפ ,תוטשּפ ןיא ךעלנייוועגרעסיוא .,ןעגנוביירשַאב רעדָא
 .גנונעפָאה

 -מוא םעד ןגעוו טכירַאב ןקידעבעל ַא ןבעג וצ חוכב זיא רע ...
 -ימעסיטנַא ןשיליוּפ ןקידרדסכ םעד ןוא רָארעט ןשיצַאנ ןכעלביולג
 -ערַאװ טימ רע טלָאמ ,שינרעטצניפ יד ןרעטכיילרַאפ וצ רָאנ .םזיט
 -יובפיוארעדיוו רעשידיי ןופ ןבייהנָא יד טייקכעלדנעטשרַאפ רעמ
 ןוא רעיודסיוא ןשידיי ןופ סעטכישעג רעביא טיג רע ןוא טעברַא
 יירפ ןענייז ייז לייוו ,קורדנייא ןלעיצעּפס ַא ןכַאמ סָאװ ,םזיאָארעה
 | ,?קירָאטער רעכעלטסניק ןופ

 רעביירש ןשילגנע-שידיי (םענעברָאטשרַאפ-ירפ רעטעּפש) ןגנוי םעד
 -עגכרודַא-ףיט ַא וצ טריריּפסניא "רעייפ ןוא שַא; טָאה דלעפנעזָאר קזיייא
 זיא ןוא "רעדיל-וינ, ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעירפ זיא סָאװ ,ייסע רעטכַארט
 ןגעוו ייסע ןַא זיא סע ,(* ןעייסע ןופ ךוב סדלעפנעזָאר ןיא ןיירַא רעטעּפש
 רעדיוש םעד ןעמענוצפיוא לגוסמ טינ זיא טלעוו עקימורַא יד ױזַא יו םעד

 ,ןדרָאמ-יצַאנ יד ןופ

 "נַאפ רעזדנוא טימ ןייגטימ טינ ןענעק רימ יו טרעדליש רע;
 -נוא לייוו ,קילגמוא ןכעלשטנעמ ןופ טנורגּפָא עמַאס םעד וצ עיזַאט
 ןעמענַאב טינ סע ןעק חומ רעזד

 ,ךיז ןדערנייא ךרוד טימעג םעד ןכַאמ וצ רעטכייל ךיז ןכוז רימ
 ןריפנָא ןלעוװו ןשטנעמ ערעסעב ןעוו ,ןדניוװשרַאפ ןעק ץלַא סָאד זַא
 .טלעוו רעד טימ

 סע שטָאכ ,ךוב סטַאּפ בקעי ףיוא טבייה סעגַארפ עכלעזַא טָא
 סָאװ ,טקַאפ רעד .טינ וליפַא סע טריבורּפ ןוא ,טינ ייז טרעפטנערַאפ
 ןיא סע טלדנַאװרַאפ טייקטושּפ ַאזַא וצ רָארעט םעד טריצודער סע
 וצ ה"ד ,רעפטנע םוצ טנעָאנ ןעמוק סָאװ ,ןעגנושרָאפ יד ןופ רענייא

 *) 1:220 205601614: 1640 2סץס44 תטנו 18 "886 04 120011016ץ."
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 "רעייפ ןוא שַא;

 "רָאג שיטקַאפ טוט טַאּפ . ,.טייקכעלמענַאב-טינ ןופ ץענערג רעד
 ַא תעב טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע סָאװ רָאנ טביירשרַאפ רע ,טינ
 וצ וצ ייז טדער רע .ןדיי עשילױּפ ענערָאװעג לוצינ יד וצ טיזיוו

 : ןלייצרעד
 רע .!טרּפ ןדעי ןסיוו ליוו ךיא ,רימ טלייצרעד ,דניירפ ,טדער'

 לוצינ יד סָאװ רעביא טיג רע ןוא ןעגנולייצרעד ערעייז רעביא טיג

 תוליהק עשידיי ןלעטשוצפיוא קירוצ ידכ ןָאטעג ןבָאה ענערָאװעג

 ַאזַא סע זיא תוביס יד טָא בילוצ ,ןבעל רעייז יינספיוא ןביײהנָא ןוא

 -נרעלקפיוא ןטסרעממַא יד זיא סע --- .קרעוו טוג ַאזַא ןוא קיטכיוו

 .*רָארעט ןגעוו ןבָאה רימ סָאװ ,גנושרָאפ עקיד

 ךיז טָאה רע סָאװ גָאזוצ םעד ןליפסיוא ןביױהעגנָא טַאּפ בקעי טָאה יױזַא

 עסיורג יד ןלייצרעדרעביא ,ןלייצרעד וצ :ןליױּפ ןיא ןייז ןייז תעב ןבעגעג

 ןיא ןעגנירדנירַא רעפיט סָאװ לָאז יז ידכ ,ןברוח ןופ עייּפָאּפע עקיטולב

 "כיילג ןוא ,טייהשטנעמ רעד ןופ טלעוו-ןליפעג רעד ןיא ןוא ןייזטסואווַאב

 ןַא ןייטשפיא םירובג ןוא םישודק יד ןופ ליּפשיב םעד ןופ לָאז קיטייצ

 ענעטלָאשרַאפ יד ידכ ,ןבעל שידיי סָאד ןבעלוצפיוא קירוצ ןליוו רענרעזייא

 קלָאּפ עשידיי סָאד :טיוט ןייז ךָאנ ןרעוו םיוקמ טינ לָאז ןרעלטיה ןופ הנווכ

 ןוא רעריטרַאמ יד ןופ רעייפ ןטימ לָאז ןוא ׁשַא ןייז ןופ ןייטשפיוא לָאז

 ! תורוד עקידנעמוק יד ךרוד -- סיורָאפ ןייג ןדלעה

 "סנוויוא יד ןופ רעדניק עשידיי; ןוא "ךענעה, 6

 י"ךענעה; זיא ןלױּפ ןייק עזייר סטַאּפ בקעי ןופ טַאטלוזער רעקידרעטייוו ַא

 ,"סטרעוורָאפ; ןיא ןרָאװעג טקורדעג רעירפ ןענייז סָאװ ןעלקיטרַא עירעס ַא

 -סױרַא רעטעּפש ןענייז ןוא *עסערּפ; רעניטנעגרַא רעד ןיא טקורדעגרעביא

 ,(* ךוב ַא יו ןרָאװעג ןבעגענ

 עזייר ןייז תעב רע טָאה ,טרָאװ-ריפניירַא ןייז ןיא טביירש טַאּפ בקעי יו

 -נובעלרעביא יד ןופ גנונעכייצרַאפ ַא : ןטייז 91 ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןעמוקַאב

 רעװעשרַאװ ןיא טַאהעג טָאה לגניי רעװעשרַאװ רעקירָאי-12 ַא סָאװ ןעג

 -ָאװרַאג לטעטש ןיא עמומ ןייז וצ ָאטעג ןופ ןעגנורעדנַאװ ענייז ףיוא ,ָאטעג

 ײטנעגרַא ןיא ןדיי עשילױּפ ןופ דנַאברַאפ"לַארטנעצ ןכרוד ןבעגעגסױרַא ,"ךענעה. '

 ,152 זײז ,1948 סערייאיסָאנעוב ,ענ
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 רעשירַא רעד ףיוא ,ָאטעג ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז ,קירוצ געוו ןייז ,ןיל

 זיא רע זיב -- ָאטעג ןיא קירוצ ,ףרָאד ןיא לגניי *רעשילוּפ, ַא סלַא ,טייז

 סע ואוו ,טייז רעשירַא רעד ףיוא ,עשרַאװ ןיא "ענילעמ, ַא ןיא ןעמוקעגנָא

 "רַאפ רע טָאה ,שינעטלעהַאב רעד ןיא ןטרָאד ,ןדיי ןטלַאהַאבסױא ךיז ןבָאה

 "לע יד ןרױלרַאפ טָאה רע ןכלעוו תעב ,גנַאגסנבעל ןכעלנייּפ ןייז טנכייצ

 םינּפ-לאיםינּפ ןענַאטשעג לָאמ עקילייצמוא זיא ,רעדורב ןרעטלע ןייז ,ןרעט

 רערעייהעגמוא טימ טעװעטַארעגסױרַא ךיז טָאה רע ןעמעוו ןופ ,טיוט ןטימ

 עקילייצמוא טימ --- ןוא טייקטסיירד רעכעלפיירגַאבמוא ,טּפַאשגולק רעפייר

 ,םיסנ

 ךמס ןפיוא .ןעגנונעכייצרַאפ סכענעה "טלייצרעדרעביא; טָאה טַאּפ בקעי

 -עדליש ענעגייא ןייז טיובעגפיוא טַאּפ טָאה ןעגנוביירשאב סלגניי םעד ןופ

 ענייז טריפעגניירַא טָאה רע .,דניק שידיי ַא ןופ לגנַארעג-סנבעל ןופ גנור

 ןלעניגירָא ןיא ןענייז סָאװ ,םיטרּפ עקיטייז ליפ ןבעגעגוצ ,ןגָאלַאיד ענעגייא

 "יוא ףיוא טיובעג םגה -- רעטרעוו ערעדנַא טימ ,ןַארַאפ טינ טּפירקסונַאמ

 ,טעברַא עשירַארעטיל עקידנעטשטסבלעז ַא סע זיא ,ןלַאירעטַאמ עשיטנעט

 -ָארכ רעטלייצרעדרעביא טוג ןשיווצ ץענערג עמַאס רעד ףיוא טייטש יז

 ןיירַא ךיז טזָאל ןוא ןייא טינ טַאּפ ךיז טלַאה לָאמ טפָא ,רוטַארעטיל ןוא קינ

 -געמָאק לָאמ וצ לָאמ ןופ וליפַא טכַאמ רע .ןעגנורעדליש עשירַארעטיל ןיא

 טינ רעבָא סע טקרַאטשרַאפ לייטנטסערג .ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ןרָאט

 -ָארכ, עקידנפיול יד ,ןטקַאפ "ענעקורט; יד ,גנולייצרעד רעד ןופ טרעוו םעד

 -נעלסיירטפיוא רעד ןוא גָאט וצ גָאט ןופ ןעגנובעלרעביא סכענעה ןופ "קינ

 ןשינעעשעג עכעלנייוועג יוװ ,טריטָאנרַאפ רע ױזַא יוװ ,ןפוא רעליק רעקיד

 ןטנעמעלע עטסקרַאטש יד ןענייז -- ןעגנוריסַאּפ עטסכעלרעדיוש עמַאס יד

 ןופ ליטס ןקידנּפַאכטימ ,ןקידנעייל-טכייל ךיז םעד ןיא ןבעגרעביא .ךוב ןופ

 םוצ .ןרערט זיב רעזעל םעד ייז ןריר ,רעכיב ןוא ןעלקיטרַא סטַאּפ בקעי

 ןוא ןבעל-ָאטעג ןופ ןייּפ רעד ןעוװעג זיא סָאװ ייז ןליפרעד לָאמ ןטשרע

 ןופ לגנַארעג רעקילייה רעד ןוא ןדייל עכעלשטנעמרעביא יד -- לעיצעּפס

 .ןבעל ןייז רַאפ דניק שידיי ַא

 ,לכיב סָאד *טּפַאכעצ, לענש ןבָאה רעזעל יד

 "רעד סטַאּפ ,וטפיוא סטַאּפ טצַאשעגּפָא וויטיזָאּפ ןבָאה רעקיטירק עשידיי

 ; גנוכיירג
 לרפס עקיליײה סָאד טָאה רע סָאװ ,ןָאטעג טוג טַאּפ ,י טָאה,

 סָאד יװ ,ןרַאטנעמָאק ןוא ןעגנורעלקרעד ענייז טימ ןבעגעגסױרַא

2891 



 ייסנוויוא יד ןופ רעדניק עשידיי,, ןוא י"ךענעה ,,

 ,שטיוועקסוס המלש) "*עבַאגסיוא-סקלָאפ רערעלוּפָאּפ ַא רַאפ טסַאּפ

 ; (1949 ,"אקווד;
 --- ?סטרעוװרָאפ, ןיא ןבירשעג רעגניז .ד .ש טָאה -- "ךענעה;

 "רַאװ רעד ןיא דניק ןשידיי ןשידלעה םעד ךָאנ לָאמקנעד ַא זיא;

 םעד וצ גנַאזעג-ביױל ַא סע זיא רעבָא סרעדנוזַאב .ָאטעג רעוועש

 ידכ ,ןבעל ןבילבעג סנייּפ-לע זיא סָאװ ,ךענעה לגניי ןשידיי ןוװַארב

 ."ןעגנובעלרעביא עשיגַארט ענייז תורודל ןענעכייצרַאפ וצ

 ןופ רעגניז לאוי רָאטקָאד-סקלָאפ ןוא רעוט-רוטלוק רעטנַאקַאב רעד

 טָאה רע זַא ,"ךענעה; ןופ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא ױזַא זיא סערייא-סָאנעוב

 .(*שינַאּפש ףיוא ןבעגעגסױרַא ןוא טצעזעגרעביא ןײלַא סע

3 
 "רַא ןופ *לַאנרושז-רעדניקק םעד ןיא טקורדעג טַאּפ טָאה רעירפ ךָאנ

 ןָא 1944 ןופ .רעדניק-ָאטעג ןגעוו ןעגנולייצרעד ןוא ןעלקיטרַא גניר-רעטעב

 ןדָאלעגנָא ןלױּפ ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,1946 טניז לעיצעּפס ןוא

 סָאטעג יד ןיא רעדניק עשידיי ןופ טייקשידלעה ןוא ןבעל ןגעוו ןטקַאפ טימ

 וצ עבַאגפױא רעד טעמדיוװעג קרַאטש ךיז רע טָאה ,רעדלעוו יד ןיא ןוא

 ערעייז ןופ השודק רעד ןגעוו טלעוו רעד ןופ רעדניק עשידיי יד ןלייצרעד

 .ךעלרעטסעווש ןוא ךעלרעדירב

 -ניק רַאפ רעביירש ןוא רערעל רעד טַאּפ טבעלעגפיוא קירוצ טָאה'ס

 יענעבירשעגנָא קיטכערּפ ןופ עירעס ַא ןעועג זיא טַאטלוזער רעד .רעד

 .(+**"סנווױוא יד ןופ רעדניק עשידייק ןעגנולייצרעד עקידנעלסיירטפיוא

 סעיטַאמָאטסערכ-לוש ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא ןענייז ייז ןופ לייט

 ,טלעוו רעד רָאג ןיא ןלוש עשידיי ןיא רעדניק עשיידיי ןופ טנרעלעג ןרעוו ןוא

 רקב יהיו ברע יהיו 7

 -גערטשנָא עטסערג יד ןופ רָאי סָאד ןעוועג זיא 1946 רָאי סָאד;

 -עװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ עיצַאזיליבָאמ-ספליה ןוא ןעגנוג

 ,"טרפב טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןוא ללכב עקירעמַא ןופ גנונ

 ןקיטייז-קיצעביז ןסיורג ןייז ןָא טַאּפ בקעי טבייה רעטרעװ יד טָא טימ

 *) ןגססס 246 שמ 2180 136:6 0210 401 (386000 .514110 40: 806008 5
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 -טַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ץנערעפנָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ טכירַאב
 ,(* 1947 רַאורבעפ 2 -- רַאונַאי 21) יטיס קיטנַאל

 ןליוּפ ןיא עזייר ןייז ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע טניז םישדח ןעצ יד
 ; טעברַא רעטפַאהרעביפ קידלַאװג ןופ םישדח ןעוועג ןטַאּפ בקעי רַאפ ןענייז

 סָאװ ,םעד ןגעוו טכירַאב ןקידנעלסיירטפיוא ןייז טימ ןרָאפעגמורַא זיא רע

 ,עקיסקעמ ןיא ןוא דנַאל ןצנַאג ןרעביא ,ןליוּפ ןיא טרעהעג ןוא ןעזעג טָאה רע

 -עגרעדנַאנופ ךיז זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ טעברַא-ףליה יד

 :טַאּפ טרעלקרעד טכירַאב ןייז ןיא .גָאט וצ גָאט ןופ שממ ןסקָאװ
 -ףליה-רעטעברַא ןופ ,ןבעלסקלָאפ ןשידיי ןופ יובפיוא-רעדיוו;

 ןוא דניק ןשידיי ןרַאפ ףליה ,רוטלוק רעשידיי ןופ ,סעיצוטיטסניא
 -עּפָאָאק-רעטעברַא עשידיי רַאפ ףליה ,םייה-רעדניק ןייז ןוא ,לוש ןייז
 ,טנגוי עקידנטעברַא רַאפ ,ענעבילבעגנבעל רַאפ ןעמייה ,ןוויטַאר
 רַאפ ףליה ,ןשטנעמסקלָאפ עשידיי ןופ םימותי רַאפ סעירָאטַאנַאס
 -רַא טימ גנודניברַאפ ןיא גנורעדנַאװרעביא רעטריזינַאגרָא רעשידיי
 ,טכער עשידיי רַאפ ףמַאק ,רעדנעל לָאצ ַא ןופ ןעגנוריגער-רעטעב
 -יטנַא ןגעק ףמַאק ,עדריוו ןוא ץנעטסיזקע רעד ןופ גנוקידייטרַאפ
 -טּפיוה יד ןעוועג ןענייז סָאד -- ץנַארעלָאטמוא ןוא םזיטימעס
 יד ןופ ףיולרַאפ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןבַאגפיוא
 ."המחלמ רעד ךָאנ רָאי ייווצ עּפַאנק

 ןרעדליש וצ טעברַא רעד טָא ןופ ןעמַאר יד ןיא ךעלגעממוא זיא סע

 ןופ ןעוטפיוא ,ןטיבעג עטערקנָאק ענעדײשרַאפ יד ןענעכערסיוא וליּפַא רעדָא

 -עג טָאה רע עכלעוו ןטלַאטשנַא ןוא סעיצַאזינַאגרָא יד ,טעטימָאק-רעטעברַא

 טלָאװ ןָאט וצ סָאד ידכ ,.טציטשעג לעיצנַאניפ טָאה ןוא ןעיובפיוא ןפלָאה

 טרָאּפער ןקיטייז-70 ןצנַאג םעד רָאנ טינ ןקורדרעביא ָאד טפרַאדעג ןעמ

 ןרָאי עקידנעמוק יד רַאפ ןטרָאּפער עכעלנע ןוא 1946 רַאפ טַאּפ בקעי ןופ

 ןופ טעטימָאק ןוויטַארטסינימדַא ןופ ןעגנוציז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ יד ךיוא

 עיצוטיטסניא רעדעי רַאפ ףליה ןוא גנודנירג יד ואוו ,טעטימָאק-רעטעברַא

 ;ןרָאװעג טריטוקסיד יונעג זיא

 "ביוו יד ָאד זיא ןעוטפיוא עלַא ןיא ןוא ןטעטיװיטקַא עלַא ןיא רעבָא |

 -ימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס-װיטוקעזקע סלַא טַאּפ בקעי ןופ לָאר עקיט

 ליפ ןטעטױװיטקַא-סטעברַא יד ןופ לייט ןטסערג ןופ רָאטַאיציניא ןוא טעט

 -עג טנעקעג טינ ןטלָאװ סעיצוטיטסניא עטלעטשעגפיוא רעקילדנעצ יד ןופ

 וצ ראטערקעס-ויטוקעזקע ןופ טכיראב ,1946 ןיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי (*
 ,1947 ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןָאשנעװנָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד
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 רקב יהיו ברע יהיו

 -עגרעטנוא לענש ןטלָאװ ,ןעלקיװטנַא טנעקעג טינ ךיז ןטלָאװ ,ןרעװ ןפַאש

 -עג ,טלעטשעגנייא שיגרענע טינ ייז רַאפ ךיז טלָאװ טַאּפ ןעוו --- ןעגנַאג

 -עברַא ןופ ןעייר יד ןיא ןטפַאשרענגעק ןעוועג חצנמ ,ףליה ייז רַאפ ןגָארק

 ,(* אפוג טעטימָאק-רעט

 ןײגנָא ךָאנ ןעק ,ןליוּפ ןיא ןביױהעגנָא טָאה טַאּפ עכלעוו ,טעברַא-ףליה יד

 ןקירדרעד ןטסינומָאק יד זיב --- רָאי ייווצ עכלעוװַא יירפ קיסעמסינטלעהרַאפ

 ןוא עשידנוב עטיינַאב יד .ןבעל שידיי יירפ ַא ןופ ךעלטשער יד ןצנַאג ןיא

 "ָאק עשירָאטסיה יד ,דנַאברַאפ"רוטלוק רעד ,ןעײטרַאּפ עשיטסינויצ-ילעופ

 יד ,ןטייקיטעט עטפַאהרעביפ לייוורעד ןריפ ןקעטָאילביב ןוא ןלוש יד ,עיסימ

 "רַא רעד .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןענייז ןוויטַארעּפָאָאק-רעטעברַא עטעדנירגעג

 רעהפיוא ןָא טייג סע .רעכיב עשידיי טנזיוט 15 ּפָא טקיש טעטימָאק-רעטעב

 "נוה רַאפ ןוא סעיצוטיטסניא רַאפ --- טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ףליה-טלעג

 רעריביס סנילַאטס ןופ ןוא ןרעלטיה ןופ ענערָאװעג לוצינ ,םידיחי רעטרעד

 יעינעמור ןיא ךיוא טביולרעד ןַאד ךָאנ טרעוו טעברַא עכעלנע ןַא .ןרעגַאל

 ,לסירב ןוא זירַאּפ ןיא טעברַא יד זיא טגייווצרַאפ טיירב רָאג

 טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןעגנוציז יד ןופ ןלָאקָאטָארּפ עקיטלָאמעד יד ןיא

 טימ ,ןרעפיצ טימ טעװעקיּפעגנָא ,ןטרָאּפער עקידרדסכ סטַאּפ ןעמ טנעייל

 ,ןלוש ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ סעיצוטיטסניא ענעגייא ןופ תומישר עגנַאל

 ןופ סעיצוטיטסניא עכיירלָאצ יד ,ןקעטָאילביב ,רעדניק רַאפ סעירָאטַאנַאס

 עשידיי ענײמעגלַא ןופ ןעלטעצ ערעגנעל ךָאנ ןוא "ןויצ-ילעוּפ , ןוא ?דנוב,

 "רַאפ ןיא טייטש טעטימָאק-רעטעברַא רעד רעכלעוו טימ ,סעיצוטיטסניא

 ,(** גנודניב

 רעבָא .תומישר עקילײװגנַאל ,ןטקַאפ ענעקורט יו ןעזסיוא סָאד ןענעק

 -סיה ןסיורג ַא ןעזעג םעד ןיא טָאה רע ,ןטַאּפ רַאפ ןעוועג סע זיא ױזַא טינ

 ןטָאּפ ןשיװצ ןעגנואיצַאב יד ןעװ ,רעטעּפש לייוו ,גנוקרעמַאב יד טָא ןכַאמ ןזומ רימ (*
 -רעטעּפש ַא ןיא ןעז ןלעװ רימ יװ) ןרָאװעג טליקעגּפָא ןענייז *דנוב; ןופ גנוריפנָא רעד ןוא
 ןיא רעפלעהסיורַא-טּפוה םעד סלַא טַאּפ בקעי ןופ לָאר עכעלנעזרעּפ יד זיא ,(לטיּפַאק ןקיד
 רעד רָאג ףיוא סעיצוטיטסניא ערעייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד ןופ יובפיוא-רעדיוו

 "יואװ עג ערעייז ןיא ןטסידנוב יד ןופ עיצַארגימע יד ןכעלגעמרעד ןיא וליפַא ,טלעו
 "פג טריזימינימ ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב עיינ יד ןלעטשפיוא טנעקעג ןבָאה ייז ואוו ,רעטרע

 .ןרָאװעג ןגיװשרַאפ ןצנַאג ןיא יװ טעמכ --- טיוט ןייז ךָאנ ןפורּפָא עשידנוב יד ןיא ןוא ,ןרָאװ

 "עג ,"עזָא; ,("ףירק,) טַאר רעװיטַאטנעזערּפער רעשידיי רעד : זירַאּפ ןיא לשמל (**
 עשידיי ןופ דנַאברַאפ ,עלַארטנעצ-רעקרעװטנַאה עשידיי ,םזיסַאר טימ ףמַאק םוצ טפאשלעז

 עשידיי ענעזעװעג ןופ ,רעלָאמ ןוא רעלטסניק עשידיי ןופ דנַאברַאפ ,ןטפַאשלעזעג-רוטלוק
 "רעטניא עשידיי ,עיצַאטרָאּפעד ןופ ענעמוקעגקירוצ רַאפ זױהורּפָא ,ןענַארעטעװ-סגירק
 .ַא"א עיסימָאק עלַאקידניס
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 טינ טרָאפ זיא םולח רענעטלָאשרַאפ סרעלטיה :סנ ַא שממ ,וטפיוא ןשירָאט

 !ןברוח םעד ןופ ףיוא קירוצ טייטש ןבעל שידיי !ןרָאװעג םיוקמ

 רעד ןופ ןרָאי עלַא ןיא !ןשטנעמ עשידיי -- ןבעל ןשידיי ןטימ ןוא

 "לצנייא רעד זיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ טעברַא-ףליה רעזעידנַארג

 ןרָאװעג ןסעגרַאפ טינ לָאמ ןייק ,דיחי רעקידנכוז-ףליה רעד ,שטנעמ רענ

 "-רָאפ עלַא יד ןופ םיקרּפ-ישאר יד ןליפַא ןבעגוצנָא ךעלגעממוא זיא סע

 "-נזױט רעקילדנעצ טינ ביוא ,רעטנזיוט רַאפ ףליה רעלעודיווידניא ןופ ןעמ

 "ַאװצ ןענייז סָאװ ,תוחּפשמ רעטנזױט יד ןופ ;ןדיי עטעװעטַארעגּפָא רעט

 יד ;טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ףליהטימ רעד קנַאד ַא ןרָאװעג טכַארבעגנעמ

 "ידניא רעטרעדנוה -- רעטעּפש) רעדיילק ןוא זייּפש ןטרָאּפסנַארט עקיזיר

 טגעלפ טעטימָאק-רעטעברַא רעד סָאװ ,(ךעלקעּפיזייּפש ןוא רעדיילק עלעודיוו

 גנולײטּפָא רעלעיצעּפס רעד ךרוד לארשי ץרא ןוא עּפָאריײא ןייק ןקישּפָא

 ןמלז ,ןײטשּפע רַאזַאל ,גרעבמורב ףסוי : רעריפנָא) טעטימָאק-רעטעברַא םייב

 "מַאז רעהפיוא ןָא ןגעלפ סָאװ ,ןריטנולָאװ רעקילדנעצ יד ןוא --- (שטיווערוא
 -ימָאק-רעטעברַא ןופ רעגַאל ןיא ןעגנערב ייז ןוא םישובלמ טָאטש ןיא ןעל

 יא טַאּפ בקעי ןוא -- טייקכעלרעדירב עפיט ןגעלעג זיא םעד ןיא .טעט

 ןדיי רענַאקירעמַא יד ייב ןליפעג-טפַאשרעדורב יד ןקעוװ וצ ןרָאװעג דימ טינ

 .עּפָאריײא ןופ ןדיי ענערָאװעג לוצינ יד וצ

 ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא זיא גירק ןכָאנ רָאי 45 עטשרע יד ןיא רעבָא

 ןופ עגַארפ יד ןענַאטשעג טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןטייקיטעט יד

 "עג טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה טנעקעג טָאה רע רָאנ ואוו .עיצַארגימיא

 סָאװ ,ןטפַאשרעּפרעק עשידיייטינ ןוא עשידיי ערעדנַא יד ךרוד טעברַא

 -סער לענָאשענרעטניא; ,"סַאיַאה,) ליצ-טּפיױה רעייז ןעוועג זיא עיצַארגימיא

 עשידיי לעיצעּפס ,ןדיי ענערָאװעג לוצינ רעטנזיוט רעבָא .(ַא"א *יטימָאק ויק
 -ץברַא םוצ טקעריד טדנעװעג ךיז ןבָאה ,ןטסילַאיצָאס עשידיי ,רעטעברַא
 ,ןפלעה וצ ייז תוחכ ענייז טריזיליבָאמ טָאה רע ןוא ,טעטימָאק-רעט

 ןקיטסעפרַאפ קירוצ ףיוא ףליה רעד ןיא הריתס ןייק ןעזעג טינ טָאה רע
 -- טנעמָאמ םענעבעגעג ןיא ךיז ןעניפעג ןדיי יד ואוו טרָאד ןבעל שידיי ַא

 ,גנובערטש-עיצַארגימע רעד ןוא

 : טכירַאב ןייז ןיא םעד ןגעוו טרעלקרעד טַאּפ
 ןפױא ןענַאטשעג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד;

 ןדיי ענעבילבעגנבעל יד ןופ טכער סָאד זיא סע זַא ,טקנוּפדנַאטש
 "נָא יד קידנפלעה ,לַאזקיש ןקידרעטייוו רעייז ןעמיטשַאב וצ ןיײלַא
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 עטלַא יד ןיא סעיציזָאּפ ערעייז ןעיוב וצ ןדיי יד ןופ ןעגנוגנערטש
 ןעניפעג וצ ךעלגעמ רָאנ זיא סע סָאװ ןָאטעג ךיוא רע טָאה ,רעדנעל
 ,ןעמייה עיינ ייז רַאפ

 זיִא סָאװ רעבָא ?ןטייוצ ןטימ סנייא טינ טמיטש רשפא ...
 ?טנייה ןבעל רעזדנוא ןיא טצעזעגנגעק טשינ ,קידהריתס טינ ןעד
 טציטשעג ןבָאה רימ ?ןבעל רעזדנוא ןיא שיגָאל ָאי טנייה זיא סָאװ
 ןבעל שידיי ַא ןעיוב וצ ,םינשקע יד ,ןלױּפ ןיא םיאנק עשידיי יד
 ,םידיחי רעטרעדנוה ןוא רעטרעדנוה יד ןפלָאהעג ךיוא ןבָאה רימ ןוא
 .ןעמייה עיינ ןכוז ןוא דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טלָאװעג ןבָאה סָאװ

 םוקמ ןקיליײװטײצ ַא שטָאכ ךיז רַאפ ןעניפעג רערעדנַאװ עשידיי ואוו
 ףרַאד רָאנ טינ .טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד ָאד ייז טימ זיא -- טלקמ

 "רעד ;סעזיוו-גנורעדנַאװסיױא ןגירק םייב ןצנעוורעטניא ליוװ ןעמ ,ףליה ןעמ

 ;ןעגנולמַאזרַאפ-רוטלוק ןבָאה ,ןבעל שידיי קיטסייג א ןריפ ןעמ ליוו לייוו

 .ןעגנוטייצ ןוא רעכיב עשידיי ליוו ןעמ ,ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט

 "ייטשרָאפ ענייז ,גנוליײטּפָא ןייז טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד

 "טנַא טייקיטעט עסיורג ַא רָאג .עילַאטיא ןיא יּפ-יד עשידיי יד ןשיווצ רע

 טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןיהואוו ,ןדעווש ןיא גנולײטּפָא ןייז טלקיוו

 "ימיא עשידיי טפלעה רע .ןלױּפ ןופ ןשטנעמ טרעדנוה רָאּפ ַא טכַארבעגּפָארַא

 ןייק ןגָאלשרעד וצ ךיז ,רעביירש עשידיי עטסקיטכיוו יד ייז ןשיווצ ,ןטנַארג

 ןופ ליפ ,טסייג ןקידנשירפפיוא ןַא ןײרַא ךיילג ןעגנערב ייז ואוו ,ךיירקנַארפ

 ןייק ,עקירעמַאםורד ןוא -ןופצ ןייק -- רעטייוו ןרעדנַאװסיױא ןליוו ייז

 סָאד ןרעכיײרַאב קידלַאװג ןטרָאד ןלעװ ייז .לארשי תנידמ ןייק ,עילַארטסיױא

 געװ-רעדנַאװ רעייז ןופ ּפַאטע רעדעי .םיבושי עגנוי יד ןופ ןבעל עקיטסייג

 ַא טריפ רע ,טעטימָאק-רעטעברַא ןיא שיט-ביירש סטַאּפ ךרוד ךרודַא טייג

 ףיוא ןשטנעמ-טסייג עשידיי רעטרעדנוה טימ ץנעדנָאּפסערָאק עקידרדסכ

 ,ןטנעניטנָאק עלַא
 ןרעגַאל יּפ-יד יד ןיא ןרָאװעג טריפעג רעבָא זיא טעברַא עטסערג יד

 "רוטלוק ,ןטסידנוב ,ןטסילַאיצָאס עשידיי עטעװעטַארעגּפָא ןבָאה ןרעייב ןיא

 -עגנָא ןיילַא ייז ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעייז ןוא טריזינַאגרָא ףכית ךיז רעוט

 -רךַא רעשידיי רעד זַא ךיז טייטשרַאפ ,*טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי, ןפור

 "רַאפ ןיא טלעטשעג ייז טימ ךיילג ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-רעטעב

 טָאה ;ףליה'"רוטלוק טימ ,שילַארָאמ ,לעירעטַאמ טציטשעג ייז טָאה ,גנודניב

 ןופ עטמַאַאב עשיטַארקָארויב לָאמ טפָא יד טימ ייס טפמעקעג רדסכ ייז רַאפ

 ןלַארטנעצ, ןופ רעריפנָא עשיטסינויצ:םערטסקע יד טימ ייס ,*טניָאשזד;
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 ,רעוט ייר ַא טקישענּפָארַא טָאה רע .הטילּפה תיראש רעד ןופ *טעטימָאק
 -טע ןופ ךשמב טָאה ןוא עגַאל רעד טימ ןענעקַאב ךיז טרָא ןפיוא ןלָאז סָאװ
 ,דנַאלשטײד ןיא רעיײטשרָאפ ענעגייא ענייז טַאהעג רָאי עכעל

 "ךַאפ ןשימרוטש םעד טציטשעג שיגרענע טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד
 רעיונעג) לארשי ץרא ןייק ןרירגימיא וצ הטילּפה תיראש רעד ןופ גנַאל
 תוחוכ עלַא טימ רע טָאה קיטייצכיילג ,(לטיּפַאק ןטסטנעָאנ ןיא םעד ןגעוו
 ןעמוק טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,*יּפ-ידק עשידיי עקינעי יד ןפלעה טוװאורּפעג
 ,רעדנעל ערעדנַא ןיא

 רעשידיי רעד ,ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןיא ,ךיז טייטשרַאפ ,לכ םדוק
 עיצַאזינַאגרָא עשידיי עטשרע יד ןעוועג שיטקַאפ זיא טעטימָאק-רעטעברַא
 -ידע יד ןזָאלנײרַא רַאפ ףמַאק םעד ןביוהעגפיוא טָאה סָאװ ,עקירעמַא ןיא
 ,ןצעזעג-עיצַארגימיא עשינָאקַארד יד ןריזילַארעביל ןוא עקירעמַא ןיא ?סיּפ
 וצ ןעגנולעג זיא םיא סָאװ ,ןעוועג זיא גנוטיײדַאב רעשירָאטסיה ןופ שממ
 ,גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט רעשינַאקירעמַא רעצנַאג רעד ןופ עציטש יד ןגירק
 -ימיא םעד ןסילשּפָא םייב טפַארק-טּפיױה יד ןעוועג שירָאטסיה ךָאד זיא סָאװ
 ,םָארטש-עיצַארג

 "עט עכעלדימרעדמוא יד ןגלָאפכָאנ טינ ָאד ןענעק רימ :לָאמ ַא רעדיוו
 -רדסכ ךיוא טניימ סָאװ --- טיבעג םעד ףיוא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טייקיט
 טָאה ףמַאק רעד .ןטַאּפ ןופ ןעגנוזָאל-ףמַאק ןוא ןלַאפנייא עיינ ,טעברַא עקיד
 ,ןרָאװעג ןענואוועג זייוולייט זיא רעבָא ,ןרָאי ףיוא ןגיוצרַאפ ךיז

 טַאּפ ,"סיּפ-ידג עשידיי טימ ןפיש עטשרע יד ןעמוקנָא ןָא ןבייה טָא ןוא
 ןצ ףיוא .ענעמוקעגנָא יד ןייז םינּפ לבקמ וצ טרָאּפ םייב טפָא רעייז זיא
 סערדַא רעטשרע רעייז ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ןעמוק ייז ןגעלפ סנגרָאמ
 ןלָאז ייז זַא שיטַאמַארד וצ ןענייז ןשינעגעגַאב עקידנריר יד .טַאּפ בקעי --
 ןפלעה ייז טגעלפ טעטימָאק-רעטעברַא רעד .ןרעו ןבירשַאב רעונעג ָאד
 רעד ןיא טעברַא ייז רַאפ ןגירק ףכית טגעלפ ,הריד עקילייוװטייצ ַא ןגירק
 .עירטסודניא-לדָאנ

 ערעדנַא ייר ַא ייב ןלעופ ו וצ ידכ ,ןרָאװעג ןבעגענּפָא זיא טעברַא ליפ
 זיא סָאד .ענעמוקעג ייב ןופ תונחמ ערעסערג ןזָאלנײרַא ןלָאז ייז זַא ,תוכולמ
 טינ טרירגימע ןבָאה סע ןיהואוו ,עילַארטסױא ןיא ןכיירגרעד וצ ןעגנולעג
 רעטעברַא עשידיי לָאצ עקידנטיידַאב ַא ךיוא רָאנ ,עּפָאריײא ןופ ןדיי רָאנ
 סָאד טרינָאיצולָאװער שממ ןבָאה ייז .ָאטעג רעיַאכנַאש ןופ רעוט-רוטלוק ןוא
 ,טסייג ןכעלמיטסקלָאּפ ַא טריפעגניירַא ,טנעניטנָאק ןקיזָאד ןיא ןבעל עשידיי
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 וקב יהיו ברע יהיו

 -סילַאיצָאס-שידיי עטסעפ טלעטשעגפיוא ,שידיי ןופ הכרעמ יד ןביוהעגפיוא

 טייצ רעד טימ ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלערוטלוק ןוא עכעלטפַאשלעזעג עשיט

 סָאד .ץוביק ןשידיי ןקיטרָאד ןיא לָאר עקיטכיוו רָאג ַא ןליּפש ןבױהעגנָא

 .רעדנעל רענַאקירעמַא-םורד ליפ ןוא עקיסקעמ עגונב ןעשעג זיא עקיבלעז

 "רַא ןשידיי ןופ עיצקַא יד טַאהעג רעבָא טָאה גלָאפרעד ןטסערג םעד

 -שזריק ןוא רעכַאמלטיה ,רעדיינש ןעגנערבוצּפָארַא ףיוא טעטימָאק-רעטעב

 רעטעברַא עקיזָאד יד ןופ ןענייארַאפ יד ןופ רעריפ יד .עדַאנַאק ןייק רענ

 ןוא -- טיילכַאפ עקיזָאד יד טרירטסיגער ,דנַאלשטייד ןייק ןרָאפעג ןענייז

 ערעװש יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא ןענייז תוחּפשמ טנזיוט יירד עּפַאנק

 הסנרּפ ,םייה ערעכיז ,יירפ ַא ןענופעג ןוא ןרעגַאל יּפ-יד יד ןיא ןעגנוגנידַאב

 ןענייז ייז זַא ,ןזיװַאב לענש ייז ןבָאה טרָאד ךיוא .עדַאנַאק ןיא החונמ ןוא

 יד ןופ ןבעל םוצ גָארטייב ןוויטיזָאּפ ןקידתושממ ןסיורג ַא ןכַאמ וצ חוכב

 ,םיבושי עשידיי עקיטרָאד

 ףליה רעקידהמחלמ-ךָאנ רעצנַאג רעד ןופ לייט רעטסנעש רעד רעבָא

 יד תבוטל טייקיטעט יד ןעוועג קפס ילב זיא ,טעברַא-יובפיוארעדיוו ןוא --

 .רעדניק עשידיי עטעװעטַארעג

 -תונמחר יד ,רָאטקַאפ רערַאטינַאמוה רעד ייברעד ןעוועג רָאנ טינ זיא'ס

 "יצעד .םימותי עבלַאה רעדָא עקידכעלייק עטעװעטַארענּפָא יד וצ ןליפעג

 רָאּפ יד זַא ,ןייזטסואווַאב רעלַאנָאיצַאנ רעד ןעוועג ךיוא ייברעד זיא קידנריד

 ןַא ןופ ךעלטשער -- ךעלרעדניק עשידיי עטעװעטַארעגּפָא טנזיוט קילדנעצ

 ןענייז -- רעדניק עשידיי ןָאילימ ןבלַאהטרעדנָא ןופ הנחמ רעטכַארבעגמוא

 רעד טימ ןרעװ טלגנירעגמורַא ןזומ ןוא רצוא רעשידיי רעטסרעייט רעד

 -רעד עשידיי עלַאנָאיצַאנ ַא ןגירק ןזומ ,טפַאשביל ןוא טײקמערַאװ רעטסערג

 ,גנואיצ

 -ימָאק-רעטעברַא ןרַאפ ןסָאלשעגּפָא לענש ןבָאה ןטסינומָאק עשידיי יד

 ןיא ןטלַאטשנַא םימותי ,ןלוש עשידיי יד ןפלעה וצ טייקכעלגעמ יד טעט

 םעד קנַאד ַא ןענייז ,זירַאּפ ןיא לעיצעּפס ,עּפָאריײא-ברעמ ןיא רעבָא .ןלױּפ

 ןרָאװעג טציטשעג רדסכ ןוא טלעטשעגפיוא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי

 .ןעמייה"רעמוז ןוא סמוירָאטַאנַאס-רעדניק ,ןטַאנרעטניא-רעדניק עלופטכַארּפ

 ,םייה-ןָאסנָארַא ,עירָאטַאנַאס-קעדַאלװ) ןטלַאטשנַא עקיזָאד יד ןופ ןעמענ יד

 רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג םסרופמ ןענייז (םייה-אקיא ,םייה-ןָאסלדנעמ המלש

 טריפעג לָאמ עלַא ןגעלפ עקירעמַא ןופ רעוטירעטעברַא ,טלעו רעשידיי
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 עכלעוו ןטכירַאב עטרעטסײגַאב יד ןוא ןטלַאטשנַא יד טָא ןכוזַאב וצ ןרעוו

 יד ןגירק וצ גנומיטש יד ןפַאשעג ןבָאה ,ךיז טימ טכַארבעגקירוצ ןבָאה ייז

 -ַאב ןוא רעטסערג רעד .טגנַאלרַאפ טָאה ייז ןטלַאהסיוא סָאװ ,ןדנָאפ עסיורג

 .אפוג טַאּפ ןעוועג ךיז טײטשרַאפ זיא רָאטַאטיגַא רעטרעטסייג

 יד ;לַאפניא רעטייווצ ַא טַאהעג טָאה גלָאפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא ןַא

 -רַא ןיא ןלָאצנייא ןגעלפ םידיחי ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,?עיצַאטּפָאדַא-רעדניק,

 שידיי ַא ןטלַאהסיױא ףיוא רָאי ַא רַאלָאד 300 ןופ עמוס יד טעטימָאק-רעטעב

 ןליפַא רעדָא עירָאטַאנַאס ַא ןיא ,זיוה-םימותי ַא ןיא -- דנַאלסיױוא ןיא דניק

 זיא סע ןעו לעיצעּפס ,טיונ ןיא ןעוועג ןענייז ייז ביוא) ןרעטלע ענייז ייב

 ,סנָאיני-רעטעברַא עשידיי .(עטַאט ַא רעדָא עמַאמ ַא זיולב ןבעל ןבילבעג

 -ָאק-רעטעברַא ןופ עיצַאזינַאגרָא-ןעיורפ יד ,גניר-רעטעברַא ןופ סעשטנערב

 ןופ .ןפורעגּפָא גננרעטסיײגַאב טימ ךיז ןבָאה ,םידיחי עטַאוירּפ ,טעטימ

 ןשיוצ טקַאטנָאק רעכעלנעזרעּפ ַא טלעטשעגנייא ךיז טָאה טנעמָאמ ןטשרע

 ,רעקידנגייטש טימ ןבָאה עכלעוו ,עקירעמַא ןיא םיסּפורטוּפא ענייז ןוא דניק

 ענייז ,דניק ןופ סקואוו םעד טגלָאפעגכָאנ טייקנדנובעגוצ רעקידנריר-תמאב

 "ָאמ םעד טרעייפעג דיירפ טימ ןעמַאזוצ טָאה ןעמ זיב -- ןעגנוכיירגרעד

 זיא רעכעלטנגוי רעד -- ןעוועג קיטיינ טינ ןיוש זיא ףליה יד ןעוו ,טנעמ

 ,(* סיפ ענעגייא יד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש

 "נגלָאפ יד ןגָאז תודע ןעק ףליה-רעדניק רעד ןופ םענרַאפ ןקידלַאװג ןגעוו

 רע זַא ,טעטכירַאב טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה 1957 ןיא : רעפיצ עקיד

 עלַאסָאלָאק םיא רַאפ יד ףליה'רעדניק ףיוא ןבעגעגסיוא טציא זיב טָאה

 יד רַאפ רַאלָאד ןָאילימ ןייא : רַאלָאד ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ ייווצ ןופ עמוס

 ?עיצַאטּפָאדַא-רעדניקק ףיוא ןָאילימ ןבלַאהטרעדנָא ; סעיצוטיטסניא-רעדניק

 יד סָאװ טינ :קינייוו שיטקַאפ טגָאז עמוס עקיזיר עקיזָאד יד ךיוא רעבָא

 ןהעש עקילייצמוא יד ןגעו טינ ןוא ;רעדניק יד רַאפ טניימעג טָאה ףליה

 -ימָאק-רעטעברַא ןופ רעוט ערעדנַא יד ןוא טַאּפ סָאװ ,טעברַא רערעווש ןופ

 ,ףליה יד טָא ןכעלגעמרעד ןיא טגײלעגניײרַא ןבָאה טעט

 -ריטנַאלַאט סָאװ ,רעדליב .טכַאנ ןוא גָאט טבעלעג םעד טימ טָאה טַאּפ

 ךעלמינּפ עטרַאצ יד ןופ ןטערטרָאּפ ןוא טכַאמעג ןבָאה רעלָאמ-רעדניק עט

 סנעמעװ ,םימותי : רעדניק עשידיי-טינ ךיוא ןעװעג ןענייז *עטריטּפָאדַא, יד ןשיװצ (*
 ךיוא .סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןענייז ןוא ןדיי ןעװעטַאר ןפלָאהעג ןבָאה ןרעטלע
 יףיירט יד ןיא רעטעברַא עשינעילַאטיא יד ןעמעװ ,רעדניק עשינעילַאטיא לָאצ עסיוװעג ַא
 ,ןטלַאהוצסיוא ןעמונעגרעטנוא ךיז ןבָאה סנָאיגוי
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 "עג ןענייז ,ןגיוא ערעייז ןיא רעיורט םעד טימ רעדניק-םיסינ עקיזָאד יד ןופ

 ,ןבעל ץנַאג ןייז גנוניואוו סטַאּפ ןיא ןעגנַאה

= 

 יד ןופ לייט םעניילק רָאג ַא זיולב ןענעכערסיוא טנעקעג ןבָאה רימ

 ,ןרָאי-המחלמ-ךָאנ יד ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןטייקיטעט-ףליה

 רעכעלגעט-גָאט רעשירעביפ רעד ןופ לייט-ךורב ַא רָאנ ּפָא ןעלגיּפש ייז

 ,טעברַא

 -עברַא ןופ ןעגנוכיירגרעד עטסערג יד ןופ ןרָאי יד ןעוועג ןענייז סָאד

 .עטסערג יד ןעוועג זיא טלעוו רעשידיי רעד ןיא תובישח ןייז ,טעטימָאק-רעט

 עשיטסַאטנַאפ םיא רַאפ יד ןגייטשרעביא ןגעלפ ןטעשזדוב עכעלרעי ענייז

 ,רַאלָאד ןָאילימ ַא ןופ עמוס

 -רעביפ עמַאס רעכעלנעזרעּפ סטַאּפ ןופ ןרָאי יד ןעוועג ךיוא ןענייז סָאד

 = ןעגנוכיירגרעד עטסכעה ןוא טעברַא רעטפַאה

 עינ טימ ןעמוק רדסכ טגעלפ רע .רעדור םייב ןענַאטשעג זיא רע

 רעד ןעוו .ןרעדנַא ןופ רעשיטַאמַארד ןוא רעטגַאװעג רענייא -- רענעלּפ

 -יר ןיא ייליבוי ןקירָאי-קיצכעז ןייז טרעייפעג 1947 ןיא טָאה "סטרעוװרָאפ;

 ןרָאװעג טכַארבעגּפָארַא עּפָאריײא ןופ ןענייז ,ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןקיז

 ןופ טנייוועג טָאה םלוע רעקיזיר רעד .רעדניק-םיסינ ףניפ טסעג-ןרע סלַא

 ,גנורעטסייגַאב טימ טמערוטשעג ןוא טייקטרירעג

 -מוא ןופ ,טעברַא רעכעלגעט-גָאט רענדומשז ןופ םישדח ןוא ןכָאװ ךָאנ

 עטכישעג:טעברַא ןוא -סנבעל רעד ןופ גנובײרשַאב א ךות ןיא זיא סָאד יװ תויה (*
 טגעלפ טַאּפ ,ןטייקיטעט ענייז רקיע רעד טרעדלישעג ָאד ןרעװ ,טַאּפ בקעי ,דיחי ןייא ןופ

 "געמ ןענייז ןעוטפיוא עסיורג יד זַא ,ןטכירַאב ענייז ןיא ןכיירטשרעטנוא רעהפיוא ןָא רעבָא

 -קעלָאק ןסיורג ַא ןופ טעברא רעכעלדימרעדמוא רעקידנעטש רעד קנאד א רַאנ ןרָאװעג ךעל
 דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רעוט עװיטקַא רעטרעדנוה יד ? וויט

 -עװַאב ןָאינוי-דיירט עשידיי עצנַאג יד ,שארב ןינַאכ ,נ ןוא דלעה .א עטמַאַאב:טּפיױה יד טימ
 -יַנ יד ןופ קלח ןקידנטיידאב רָאג א ןלעטשוצ טגעלפ סָאװ ,רעריפנָא עריא עלַא טימ גנוג

 -בערב רעטרעדנוה ענייז עלַא ןוא גנירירעטעברַא ןופ גנוריפנָא עצנאג יד ; ןדנָאפ עקיט
 ,םידיחי רעטנזיוט ,רעטנזיוט ןוא סנירעוט-ןעיורפ עיירטעג יד ; דנַאל ןרעביא סעשט

 -ַאבַאט .ב ןטַאּפ טימ טעבראעגנעמַאזוצ שירעפעש ןבָאה טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא
 רַאפ ןעגנולײטּפָא יד ןופ רעריפנָא יד { רָאטקעריד-ןייּפמַאק ןוא -עיצַאזינַאגרָא רעד ,יקסנישט
 ןופ רעטלַאװרַאפ יד  ןײטשּפע רַאזַאל ןוא ןייטשנטכיל ןמלז ףליה ןוא עיצַאטּפָאדַא-רעדניק

 עכלעזַא ןוא ןירטסע .מ ,גרעבמורב ףסוי ,ןַאמסיק ףסוי רייד -- ןעגנולײטּפַא ערעדנַא יד
 ןוא רעגארש .פ יװ ץעּפָארײא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רעייטשרָאפ עקידנצנעלג
 ןיסקעמ אלעב ןוא שטיװָארעג .נ } ןדעװש ןיא גרעבלָא לוָאּפ ; זירַאּפ ןיא גנירעמ אטרעב

 .ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא דנַאלשטיײד ןיא
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 ,סעזייר ,סעדער ,תואוולה ךָאנ געיעג ,ןטעשזדוב ןגעוו גרָאז רעכעלרעהפיוא

 "םוי עכעלרעה ןעמוק רָאי ןיא לָאמ ןייא ןגעלפ ,ןעגנוטַארַאב ןוא ןעגנוציז

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןרָאפנעמַאזוצ-דנַאל עזעידנַארג יד :געט עקידבוט

 ,דנַאל ןקע עלַא ןופ ןטַאגעלעד רעטרעדנוה ליפ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ סע

 רעבָא ,סנָאינוי-דיירט עשידיי עלַא ןופ ,גניר-רעטעברַא ןופ סעשטנערב ןופ

 רעד ןופ רעייטשרָאפ עקיטכיוו טקילײטַאב ןעוועג ךיוא ןענייז ייז רעסיוא

 "ירעמַא רענײמעגלַא רעד ןופ רעריפ-טּפיוה יד ,ןָאטגנישַאװ ןופ ,גנוריגער

 רעד ןופ רעגָאז טרָאװ עטסנעעזעגנָא יד ,גנוגעװַאב ןָאינוי-דיירט רענַאק

 ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי

 ןענייז ,טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא ןופ רעטנעצ ןיא ,בושח רָאג רעבָא

 "ימָאק-רעטעברַא ןופ רעוט עלַאקָאל יד ,דנַאלסיױא ןופ ןטַאגעלעד יד ןעוועג

 קירוצ ךיז ,עקידנעמוקפיוא יינ יד ןופ רעגָאז-טרָאװ ןוא עּפָאריײא ןיא טעט

 "על טימ ןשטנעמיָאטעג -- ייז ןבעל ןוא .םיבושי עשידיי עקידנעיובפיוא

 ןופ ,ןפמעק ןוא ןדייל ןופ סעטכישעג עכעלביולגמוא טימ ,ןעמענ ערַאדנעג

 "יה ערעכיז וצ עטכַארבעגּפָארַא ,עטעװעטַארעג ,טייקשידלעה ןוא תונברק

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןכרוד ןעמ

 .טַאּפ בקעי -- עלַא ייז ןופ ןטימ ןיא ןוא

 -פיוא ןעגנולעג םירבח ענייז ןוא םיא זיא סע זַא ,ליפעג סָאד טָאה רע

 םעד רעביא טמיווש סָאװ ,ףיש-ףליה עשידיי עקיטכעמ עסיורג ַא ןעיובוצ

 ןעלגנַאר סָאװ ,ענערָאװעג לוצינ יד ףיונוצ טביילק יז ,.רעצ ןשידיי ןופ םי

 ףיוא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעילַאװכ-םי עשימרוטש יד טימ ךָאנ ךיז

 סע .ןגערב ערעכיז ,עיינ וצ ייז טריפ ןוא -- ןעלזדניא עקיזדלעפ עטסיוו

 ןיא ךיז ןעגניזעצ רעדניק ,ןעמיטש ערעטנומ ערעייז יינספיוא ךיז ןרעהרעד

 | ...ןעגנַאזעג עשידיי עקידיירפ

 ,1947 ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רָאפנעמַאװצ רעסיורג רעד זיא סע

 "עג גירק ןופ ךשמב ןענייז סָאװ ,רָאה ענייז .ענובירט רעד ףיוא טייטש טַאּפ

 ןייז ּפָא טיג רע ,ּפָאק ןייז םורַא ךיז ןבייה ,סייוו-רעבליז ץרַאוװש ןופ ןרָאװ

 ןוא סעטַאד ,ןטקַאפ ןופ טכירַאב רעכעלנייוועג ןייק טינ זיא סע .טכירַאב
 יו טנכייצעג ,שפנה ןובשח רעשידייילַאנָאיצַאנ רעסיורג ַא זיא סע .ןרעפיצ

 ןוא השודק ,לגנַארעג ןשידיי ןופ טייק רעקירָאיײטנזױט ליפ רעד ןיא גניד ַא

 ,רעיורט טימ ןוא סָאטַאּפ טימ ןדָאלעגנָא ,קיטכעמ .גנובייהרעד רעקיטסייג

 :לַאז ןסיורג ןרעביא םיטש ןייז ךיז טגָארט
 ןופ תוחילש ןימ ַא רעדָא טײקטרעשַאב ןימ ַא ןעוועג זיא סע;
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 רקב יהיו ברע יהיו

 -סטעברַא ,ןשטנעמסקלָאפ עשידיי ערעזדנוא ןעוו ,רָאי 50 עטצעל יד
 ןוא עיצילַאג ,ןלױּפ ,עטיל ,דנַאלסור ןופ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה ייז ,עקירעמַא ןופ ןגערב יד וצ עינעמור
 יד ךיוא רָאנ ,סָאטעג יד ןופ טיונ יד רָאנ טינ ,םולח רעייז רָאנ טינ
 סָאד טיובעג ןבָאה ייז .ןעגנונעפָאה-טלעװ עשידיי יד ןופ טייקכייר
 -ַאזינַאגרָא ערעייז טמערופעג ,עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיי עקיטכעמ
 יד טיובעג ,גניר-רעטעברַא םעד ןפַאשעג ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצ
 "גיא רעטנזיױט טינ ביוא ,רעטרעדנוה טריזינַאגרָא ,סנָאינוי-דיירט
 ,טעברַא-רוטלוק יד טגייווצרַאפ ,ןלוש יד טעדנירגעג ,סעיצוטיטס
 טלָאװ ץלַא סָאד יוװ ױזַא --- טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ יד

 לַאזקיש ןשידיי ןופ גנודײשטנַא רעד ןופ ןרָאי יד ןיא ידכ ,ןעשעג
 ,טנעמורטסניא רערַאברעדנואו רעד טָא ןייז לָאז ,טלעוו רעד ןיא
 ,עקירעמַא ןיא עסַאמסקלָאפ רעשידיי רעד ןופ טנעמורטסניא רעד
 ,תוחילש עלַאנָאיצַאנ עסיורג יד ןָאט וצ

 רימ ןכוז ואוו ?טומ רעזדנוא רַאפ לַאװק רעד זיא ואוו ,,
 ? גנוקיטפערק רעזדנוא

 יד ןיא תוחיצר עשיצַאנ יד טימ טנַאקַאב ןרעװו רימ ןעוו
 יד ןופ ,הרובג רעשידיי רעד ןופ ןביוהרעד ןרעוו רימ ןעוו ,סָאטעג
 ,ןרעמַאקיזַאג יד םינּפ-לא-םינּפ ,ןרעגַאל-טיוט יד ןיא ןדנַאטשפיוא
 רעדירב עקידנפמעק ערעזדנוא ןענַאװ ןופ םענורב םעד ןכוז רימ ןוא
 רעזדנוא ןופ רעכיב יד רעדנַאנופ טרעטעלב ,טומ טּפעשעג ןבָאה
 "ידיי עטלַא יד ןיא טייג ,סמרָאװ ןוא טרופקנַארפ ןייק טייג ,עטכישעג
 רעד רַאפ דיײשַאב םעד ןעניפעג ריא טעװ טרָאד ןוא סָאטעג עש

 .שינעטער רעסיורג
 "גַאנופ ךיז רעטייוו טעװ ןבעל עשידיי סָאד זַא ,ןביילג רימָאל

 ,יאוולה ןוא ןעילבעצ רעדיוו ךיז ןלעװ תוליהק עשידיי ,ןסקַאװרעד
 ןעמ לָאז ,ןרעקמוא טינ רעמ ךיז עזייב סָאד ןיוש לָאז ,יאוולה ,יוא
 | ןטכינרַאפ סע רעטעּפש ןלָאז םיחצור ידכ ןעיוב טינ רעמ

 ערעזדנוא טביילגעג ןבָאה סע סָאװ ןיא ,םעד ןיא ןביילג ךימָאל
 טעװ טכַאנ יד -- רעטסייג ןוא םיאיבנ עסיורג יד -- רעגנעגרָאפ
 ,גָאט ןעמוק טעװ סע ןוא ןדניוװשרַאפ

 *! רקב יהיו ברע יהיו

 לארשי תנידמ טימ תופתוש 48

 סטַאּפ ןיא גנורעדנע עפיט ַא טכַארבעג ןבָאה ןרָאי-המחלמיךָאנ יד

 טקירדעגסיוא ךיז טָאה גנורעדנע עקיזָאד יד ,לארשי תנידמ וצ גנואיצַאב
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 ןרָאװעג טנעקרענָא טַאּפ זיא טייצ רעד טימ זַא ,םישעמ עוויטיזָאּפ עכלעזַא ןיא

 ,תוצופת עשידיי יד ןיא לארשי תנידמ ןופ דניירפ עטסיירטעג יד ןופ רענייא יו

 םיא טָאה ןרענַאל-יּפ-יד יד ןיא רעטעּפש ןוא ןלױּפ ןיא ךוזַאב סטַאּפ
 ןַארַאפ זיא הטילּפה-תיראש רעשידיי רעד ןופ בור םעד ייב זַא ,טגייצרעביא
 -ץדָאהסױא ןוא ןרָאי עטעװעטַארעגּפָא יד ןבעלוצסיוא גנַאלרַאפ רעקימַאלפ ַא
 -ץרא ,דרע רעשידיי רעטלַא רעד ףיוא רעדניק ענעריובעג-יינ ערעייז ןעוו
 ןופ גנונעפָאה יד .ןבעל רעייז רעביא םיטַאבעלַאב יד ןײלַא ןייז ןוא ,לארשי
 "חרזמ ןיא רעצעלּפ-םייה עטלַא יד ףיוא ןבעל שידיי ַא ןעלצרָאװניײא קירוצ
 .ןשהיח םעד בילוצ ןה -- ןרעװ ןבעגעגפיוא לענש טזומעג טָאה עּפָארײא
 -ַאטקיד רעשיטסינומָאק רעד בילוצ ןה ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ םזיטימעסיטנַא
 -ָארויב ןופ קיטילָאּפ עבלעז יד טצעזעגרָאפ ןבָאה תוכולמ-ברעמ יד .רוט
 ,סיפ"-יד יד רַאפ ןצענערג ערעייז טכַאמרַאפ ןוא תועשר רעשיטַארק

 ןזיװעגסױרַא לארשייץרא ןיא בושי רעד טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא
 יד ןעגנערב םייב ייס טייקטיירג-תונברק ,טייקשידלעה ,םזילַאעדיא ןפיט
 רעד טימ ףמַאק ןקיטולב ןיא ייס ,ןפיש-*סודָאזקעג יד ףיוא הטילּפה-תיראש
 -ךרָאמ ענעּפָא יד טימ ןוא טכַאמ-ןטַאדנַאמ רעשיטירב רעשידיײ-יטנַא טלוב
 ,רעבַארַא יד ןופ ןעגנוטסעמרַאפ

 טציטשעגרעטנוא טינ טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה ביײהנָא ןופ
 -נָאמָאק;) הכולמ רעשידיי רעקידנעטשטסבלעז ַא ןופ ןעגנוזָאל עשיטסינויצ יד
 -רָאבײל רעשיטירב רעד ייב ןצנעוורעטניא ,ןעגנואימַאב ענייז ,?הטלעוו
 א תבוטל לעיצעּפס ,ןעגנוזײל-סימָארּפמָאק ןופ גנוטכיר רעד ןיא גנוריגער
 טכַארבעג טינ ןבָאה ,לארשי-ץרא ןייק עיצַארגימיא רעשידיי רעטרעסערגרַאפ
 רעד ןופ גנופַאלקשרַאפ יד -- ןעוועג זיא לַאװסױא רעד .הלועּפ םוש ןייק
 רעכעלקערש ַא טימ ןדנוברַאפ ,רעבַארַא יד ךרוד טייהרעדנימ רעשידיי
 ייווצ ףיוא תונחמ ייווצ יד ןליײטרעדנַאנופ רעדָא -- ןדיי יד ףיוא דָאב-טולב
 | ,תוכולמ עקידנעטשטסבלעז

 ימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה עיצַאוטיט-חרירב-ןיא רעד סָא ןיא
 טָאה רע .גנוזייל עכעלגעמ קיצנייא יד ,עטייווצ יד ןביילקסיוא טזומעג טעט
 רעשיטסינויצ רעד סָאװ ,ןעגנוטַארַאב עטּפָא יד ןיא ןקילײטַאב ןעמונעג ךיז
 עשידיי ערעדנַא טימ ןטלַאהּפָא ןביױהעגנָא טָאה ליסנואק"יסנעשזדריומע
 יד) גנוציטשרעטנוא רעייז ןעניוװעג וצ ידכ ,עקירעמַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא
 -ַאטשַאב זיא םינינע יד טָא רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ עיסימָאק עלעיצעּפס
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 . ,ןַאמרעמיז .שט ,ןירושי .י ,ןינַאכ .נ ,יקסניבוד .ד ,דלעה .א ןופ ןענ

 ,(טַאּפ .י ,ןַאמדלָאג ,ל .ּפ ,גרעבנייפ

 "רעטעברַא ןופ עוויטוקעזקע יד טָאה 1947 רעבמעטּפעס ןטס21720 םעד

 13 ,רַאפ ןעמיטש 323) ןַאלּפ-גנולייטעצ םעד ןציטש וצ ןסָאלשַאב טעטימָאק

 .(ענעטלַאהעגּפָא 10 ,ןגעק

 "סױרַא ןפרַאד טעװ טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עטכישעג עיונעג ַא

 רעד ייב עיצַאזינַאגרָא רעקיזָאד רעד ןופ עלָאר עשירָאטסיה יד ןעגנערב

 ,ןליּפשיײב יװ ,ןעמענסױרַא רָאנ רימ ןלעוו ָאד ,לארשי תנידמ ןופ גנואײטשטנַא

 ןעגנוריגער-רעטעברַא עלַא ייב ןצנעוורעטניא עכיײרגלָאפרעד ןוא עקידרדסכ יד

 ,ךיירקנַארפ ןיא םולב ןָאעל ייב ,ןעײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד ייב ,עּפָארײא ןיא

 ענעדיישרַאפ יד ןופ סעיצַאגעלעד-ןעדוי יד ןופ רעדילגטימ-ןטסילַאיצָאס יד ייב

 יד זַא ,ָאנַאדעלָאט רעריפ-רעטעברַא םעד ךרוד ץנעוורעטניא יד ,רעדנעל

 -טימ טָאה סָאװ) ןַאלּפ-גנולײטרַאפ םעד ןציטש לָאז גנוריגער רענַאקיסקעמ

 -ביילג .(רעדנעל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל ערעדנַא ייד ַא ןופ המכסה יד ןגיוצעג

 יד ןופ רעריפנָא-טּפױה יד .יערָאמ פיליפ ,ןירג םַאיליװו ןבָאה קיטייצ

 "ימדַא-ןַאמורט רעד ףיוא טקירדעג רעהפיוא ןָא ,סנָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא

 רעקיטיונ רעד וצ ןעמיטש רָאּפ ַא טלעפעג ץלַא ךָאנ ןבָאה סע .עיצַארטסינ

 רעתמא ןַא ןעוועג סע זיא ןעגנוגנידַאב יד טָא ןיא ,טייהרעמ לטירד-ייווצ

 קנַאדַא זַא ,ןדלעמ טנעקעג טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןעוו ,ךורברעביא

 ןעגנולעג זיא --- ףלָאדנַאר פיליפ רעריפ-רעגענ םעד ךרוד -- ץנעוורעטניא ןייז

 -- עקירפַא ןיא הכולמ-רעגענ רעקיצנייא ןַאד רעד ןופ םיטש יד ןגירק וצ

 .עירעביל

 רעד ןיא טָאה ןעמ ןעוו ,טנעמָאמ רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ןיא רעמיצ ןייז ןיא ןסעזעג זיא טַאּפ בקעי .ןעמיטש יד ןלייצ ןעמונעג ןעדוי
 ...ןגעק ...רַאפ :ןבעגעגרעביא טָאה ָאידַאר רעד ,טעטימָאק-רעטעברַא

 | .יירַאפ

 "רעד ןופ ליפעג-ץלָאטש ַא ןוא גנורעטכיילרעד ןופ ליפעג קידהחמש ַא

 -גנולייטעצ יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןעוו ,ןעמונעגמורַא םיא טָאה גנוכיירג

 געט רָאּפ ַא ןיא .טייהרעמ לטירד-ייווצ עקיטיינ יד ןעמוקַאב טָאה עיצולָאזער

 רוטנעגַא רעשידיי רעד ןופ ווירב-קנַאד רעד ןגעלעג שיט ןייז ףיוא זיא םורַא

 ,עיצולָאזער יד ןריפכרודַא םייב ףליה ןייז רַאפ טעטימָאק-רעטעברַא םוצ

 טָאה ,טייקידנעטשטסבלעז רעשהכולמ ןופ םישדח עטשרע יד ןיא ךיילג

 -ַאבטיױנ יד רַאפ ףליה ןקיש ןביױהעגנָא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד ןיא ןקילײטַאב רדסכ ךיז טגעלפ רע ,ןטנַארגימיא עיינ עקיטפרעד

 עשיטילָאּפ יד ןעוו ןרעוו ןפורעגפיונוצ ןגעלפ סָאװ ןצנערעפנָאק עקידנעגנירד

 יד ףיױא .רעװש לעיצעּפס ןרָאװעג זיא דנַאל ןופ עגַאל עשימָאנָאקע ןוא

 ,טַאּפ ןעוועג טפָא רעייז רעייטשרָאפ רעד זיא ןעגנוטַארַאב עגנע ,עטסקיטכיוו

 ןופ עיצַאגעלעד ַא ןדַאלעגנייא לעיציפָא 1949 ןיא טָאה תורדתסה יד

 לארשי) עיצַאגעלעד יד .לארשי תנידמ ןייק ןעמוק וצ טעטימָאק-רעטעברַא

 ?דךעטײמַאגלַאמַא; ןופ רעדנעלָאה סיאול ,*לַאנָאשענרעטניא; ןופ גרעבנייפ

 -רעטעברַא ןופ גרעברעווליס ,ס ר"ד ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ דלעה ףלָאדַא

 ןרָאפעגסױרַא זיא טַאּפ ,1949 ילוי ןיא ןרָאפעגסױרַא זיא (טַאּפ בקעי ןוא גניר

 ןיא ןרעגַאל-יּפ יד ענעבילברַאפ ךָאנ יד טכוזַאב געוו ןפיוא טָאה ןוא רעירפ

 ןעלקיטרַא ףניפ ןיא ןבירשַאב ןטרָאד ןופ ןקורדנייא ענייז טָאה רע) דנַאלשטייד

 ,(?סטרעװרָאפ, ןיא

 עמערַאװ רעייז ַא ןגָארקעג לארשי תנידמ ןיא ןבָאה ןטַאגעלעד יד

 טוג ןטרָאד ןיוש טָאה'מ .תורדתסה רעד ןוא גנוריגער רעד דצמ עמַאנפיוא

 טמענרַאפ טעטימָאק-רעטעברַא רעד סָאװ ,ץַאלּפ ןקיטכיוו םעד ןגעוו טסואוועג

 ,עקירעמַא ןופ ןבעל-סקלָאפ ןשידיי ןיא

 עלַא ןופ ,טַאּפ בקעי ןרָאװעג ןעמונעגפיוא זיא קיצרַאה רעדנוזַאב ץנַאג

 טוג ןעוועג זיא ןעמָאנ סנעמעוו ,רעקיצנייא רעד ןעוועג רע זיא ןטַאגעלעד

 רַאפ ,םיא ןבָאה רעריפ עשיטסינויצ יד .רעטנזיוט רעטרעדנוה וצ טנַאקַאב

 תומחלמ עשיאיידיא עסייה יד ןופ ךָאנ ךעלנעזרעּפ טנעקעג טוג ,ךיז טייטש

 טריטנעמָאק טיירב רעבירעד זיא ןעמוק ןייז .ןלױּפ ןיא המחלמ רעד רַאפ

 | .עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג

 ןייטשלקניו םעד ןגייל םייב ןעוועג זיא טירטפיוא רעטסקיטכיוװ רעד

 ןטָארטעגפיױא ןענייז סע .טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טיובעג ,זיוה-ןיסעיל ןופ

 ,(רוש טנעדיזערּפ -- רעטעּפש) ווָאשַאבור ןמלז רעטסינימ-סגנודליב רעד

 רעציזרָאפ רעד ,(ןובל רענערָאװעג טמירַאב ךָאנרעד רעד) רעקנַאיבול סחנּפ

 .ןָאסניוװעל םהרבא ,קַאצנירּפש תסנכ רעד ןופ

 ,עסױרג א ןטלַאהעג טַאּפ טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 ,(שידיי ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ןַאד ,תירבע ףיוא ןביוהעגנָא) עדער עקימַאלּפ

 ;(1949 טסוגיױא 3 ,"סטרעוורָאפ;) ןבירשעג ױזַא דייר ענייז ןגעוו טָאה רע
 -סקלָאפ יד ןופ טײקמַאזניימעג רעד ןגעוו טדערעג ךיא בָאה;

 ןשיווצ עיצַארעּפָאָאק ןופ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו ןוא ןלַאעדיא
 --רעטעברַא רעד ןוא עקירעמַא ןופ גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד
 ןקירָאי-טנזיױט-ייװצ ןגעוו טדערעג בָאה ךיא ,לארשי ןופ גנוגעוװַאב
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 טָאה סָאװ ,ןיסעיל םהרבא ןגעוו ,טלעוו רעד רעביא גנַאג ןשידיי

 ןיסעיל ןגעוו ,טרעקעל עקשריה זיב אבכוכ-רב ןופ עיניל ַא ןגיוצעג

 ןלָאז ןוא .ןושל ןשידיי ןגעוו ,דיל ןרַאברעדנואוו ןופ רעפַאש םעד

 ןיא םולש ןיא ןזיוה -- שידיי --- םישודקה ןושל ןוא שדוק ןושל

 עצנַאג סָאד לָאז ,לארשי ןופ דרע רעד ףיוא ןיסעיל םהרבא ןופ זיוה

 תוצופת לכב קלָאפ ןקידנפַאש ַא טימ טלגנירעגמורַא ןייז לארשי זיוה

 ."לארשי

 עכעלנעזרעּפ עמערַאװ ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה ןכָאװ רָאּפ עצרוק יד ןיא

 ןופ ייר ַא ןוא טַאּפ בקעי ןשיװצ ץרא-ךרד רעקיטייזנגעק ןוא טפַאשדניירפ

 ,וָאשַאבור ,קַאצנירּפש ,יבצ"-ב -- רענגעק עשיטסינויצ עקידרעירפ ענייז

 עלַא ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשדניירפ יד טָא .ץַארַאב ףסוי ,ןָאסרעיײמ עדלָאג

 ,ןרָאי עקידרעטייוו

 עמַאזנייא עטשרע יד ןופ בצמ ןטלפייווצרַאפ םעד טקנעדעג טָאה טַאּפ

 רָאי ןיא תרנכ םי ןופ סעגערב עטסיוו יד ייב ,לילג ןיא םיצוביק ןוא תוצובק

 ןשימָאנָאקע ןוא ןקיטסייג ןקידנעילב ַא ןיא ןענופעג ייז רע טָאה טציא 5

 ,דנַאטשוצ

 עירעס ַא ןיא טכַארבעגסױרַא ןליפעג עטרעטסײגַאב ענייז טָאה רע

 ןעלקיטרַא עטליפעגנָא ןעגנורעדליש עקידלּפַאצ טימ ,ענעבירשעג קידנצנעלג

 ןוא "עסערּפ2 רעד ןיא ךיוא טקורדעגרעביא ,"טפנוקוצ, ,"סטרעוװרָאפ; ןרַאפ

 .ןלַאנרושז ערעדנַא ןיא

 םוצ טַאהעג ,ןרָאי ענייז עלַא ןיא יו ,רע טָאה סערעטניא ןרעדנוזַאב ַא

 גנורעטסייגַאב טימ טָאה רע .רעדניק יד ןוא טנגוי רעד וצ --- רוד ןגנוי

 רעלַאנָאיצַאנ רַאפ ףמַאק ןיא טייקיטומ ןייז ןוא רוד-ערבַאס םעד טרעדלישעג

 ףרַאש טָאה סָאװ עטשרע יד ןופ ןעוועג רעבָא זיא רע .טײקיגנעהּפָאמוא

 .קלָאפ ןשידיי ןקירעביא ןופ טייקדמערפעגּפָא ןייז טריקיטירק

 "גרָאז עכעלקילג יד ןעז וצ ןעוועג םיא רַאפ זיא דיירפ ערעדנוזַאב ַא

 ןרָאװעג טנדרָאעגנײא ןענייז סָאװ ,רעדניק עטעװעטַארעגּפָא יד ןופ טײקיזָאל

 ןכָארקעגסױרַא ןענייז סָאװ רעדניק --- םיצוביק ייב "רעפרעד-רעדניק, ןיא

 ףיוא סעיוג ייב ,רעבירג ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדלעוו יד ןופ

 .קירוצ רָאי יירד טימ ןליוּפ ןיא ןעזעג ייז טָאה רע יוװ -- טייז רעשירַא רעד

 (1949 טסוגיױא ןט12 ,"סטרעוװרָאפ;)

 טביירשרַאפ הביצפח ץוביק םייב עינָאלָאק-רעדניק ַאזַא ןיא ךוזַאב ַא ךָאנ

 : רע

: 

 ןףשיט יד ייב תבש םעד טקידנערַאפ טָאה ןעמ יו םעד ךָאנ;
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 ַא ןעוועג זיא סע ,למיח םענעּפָא ןרעטנוא טעװַארּפעג םיא ןעמ טָאה
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא ,ץנַאט ןוא גנַאזעג ןופ תבש
 ןרָאװעג ןענייז ןעגנַאזעג ןוא ץנעט יד .רעדניק טרעדנוה עקינייא
 ןבָאה רעדניק יד ,הדומ ךיז ןיב ךיא .רעכעליירפ ,רעקיטפעה ץלַא
 יו טליפעג טינ ןיילַא בָאה ךיא .ןגיוצעגנײרַא ץנַאט ןיא ךיוא רימ
 הנחמ רעקידנצנַאט ַא ןיא ךיא ןיב טָא ןוא ,ןרָאװעג זיא סָאד ױזַא
 "'..רעדניק טרעדנוה עכעלטע ןופ

 ַאזַא טימ ךיז רע טנגעזעג טָא .טעמוא ןַא םיא טגָאנ ןעמעלַא םעד ייב ןוא

 :רע טרעפטנע *םולש תבשע םיא וצ טפור רענעי ןעוו .עלעגניי ןטעװעטַארעג

 !*תבש ןטוג ַאש --

 זיא רע .רעטרעװ עשידיי יד טינ רעמ רעבָא טייטשרַאפ עלעגניי סָאד
 :ןטַאּפ וצ רע טיירש .תירבע ףיוא ןעגנַאגעגרעביא ןצנַאג ןיא ןיוש

 *? המ 1 המ; --

 :רעיױרט רעפיט ַא ןטַאּפ טשרעהַאב
 ךָאנ געט עקינייא ןעוועג זיא סע .קעװַא ךעלעמַאּפ ייג ךיאא

 ןסילפ סע .זיוה-ןיסעיל ןרַאפ ןגייל-טנעמַאדנופ ןופ גנורעייפ רעד
 : שידיײ-עמַאמ ןגעוו תורוש סניסעיל ךָאנ רימ

 ,ןעגנַאגעג ןרָאי רעטרעדנוה ייז טימ ןיב ךיא'
 רַאפעג רעדעי ךרוד ןעגנַאגעג
 ןרָאצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגנייא ןוא
 רעצ םעד ךיא בָאה טּפַאזעגנייא ןוא

 טינ רעהַא ריא טָאה ןעמ .ָאטשינ ָאד זיא ,שידיײעמַאמ יד ,יז
 סָאד טיירש-- '..!המ ...!המ' .רעדניק יד וצ ןזָאלעגנײרַא
 ,עלעגניי

 ןפיול סע .תרנכ םי םוצ טיצ סָאװ ,געוו ןטימ ךעלעמַאּפ יג ךיא
 וצ םוק ךיא' :שידיי-עמַאמ רעד ןגעו רעטרעװ סניסעיל ךָאנ רימ
 -רַאפ ,עטקַאּפרַאפ סָאטעג ןופ ,עמוטש ןתולג ןופ ,סניימ דניק ,ריד
 "עגניי סָאד .ןעמונעגטימ טינ ריא ןעמ טָאה לארשי ןיא ,..!עטקַאה
 ,טינ טײטשרַאפ ,ריא ןופ טינ סייוו על

 *.,,?ןײטשרַאפ טינ לָאמ ןייק ריא רע טעוו

 בושי ןופ ףמַאק ןשידלעה ןופ ןרָאװעג טּפַאכרַאפ קידלַאװג זיא טַאּפ

 "טע זיולב ןעגנוביײרשַאב ענייז ןופ סױרַא ןּפַאכ רימ .טײקיגנעהּפָאמוא רַאפ

 :ליפעג ןשירָאטסיה ןשידיי ןפיט טימ טליפעגנָא תורוש עכעל
 ,ןדריה-רמשמ ןופ געוו ןטימ קירוצ ייג ךיא .ךיז ןענעגעז רימ;

 -עצ ייז ,עטייו רעייז טימ סנטכענ עטנעָאנ ףיונוצ ךיז ןדניב סע
 ןעגנירּפש ,סנגרָאמ ןיא ןעילפרַאפ ,געט עקיטנייה טימ ךיז ןרעטנָאלּפ
 : ןטייצ עטלַא ןיא קירוצ

2051 



 לאושי תנידמ טימ תופתוש

 ,ןענכ ךלמ ןיבי טימ ןטלַאהעג המחלמ ָאד טָאה האיבנה הרובד

 טָאה רע .רענעגעוו-טייר טרעדנוה ןיינ טַאהעג טָאה רע .ארסיס טימ

 טרעדנוה טנזיוט ןעוועג זיא סָאד .רָאי קיצנַאװצ לארשי טקירדעג

 .ןסוזעי רַאפ רָאי קיצפופ

 טָאה האיבנה הרובד סָאװ ,ןוחצנ ןופ דיל סָאד ריא טקנעדעג --

 ? ןעגנוזעג
 *...םע בדנתהבי

 ױזַא ,ןבעגעגקעוװַא ןבעל ןייז קיליוויירפ טָאה קלָאפ סָאד ןעוו ,ָאי

 יירד טימ רעדלעפ עקיבלעז יד ףיוא ָאד ןעגנוזעג לארשי טָאה

 עקיבלעז יד טנייה ןעגניז דיל עקיבלעז סָאד .קירוצ רָאי טנזיוט

 (* "רעדלעפ

 -ַאב ןטרעטסײגַאב ַא ןבעגעגּפָא ,ןעמוקקירוצ ןכָאנ טָאה עיצַאגעלעד יד

 טימ טצנעגרעד טכירַאב ןקיזָאד םעד טָאה טַאּפ ,ןקורדנייא עריא ןופ טכיר

 -ימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד סָאװ ,טעברַא-ףליה ןופ רענעלּפ עקידמיטרּפ

 -ףליה ענײמעגלַא ןעמונעגמורַא ןבָאה ייז .ןעמענרעטנוא ךיז ףרַאד טעט

 "יטסניא-רוטלוק עשידיי רַאפ עציטש ןוא יובפיוא  יובפיוא ןוא טייקיטעט

 ,עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעזרעפ ,ףליה עלעיצעּפס ; לארשי ןיא סעיצוט

 לענָאיצַאזינַאגרָא ןוא שיאיידיא ןענייז סָאװ םילוע עיינ ןופ סעּפורג יד רַאפ

 "עגנייא"יינ רעטרעדנוה יד -- טעטימָאק-רעטעברַא םוצ טנעָאנ ןענַאטשעג

 "וטיטסניא יד ןוא ןשטנעמ-רוטלוק ,ןטסינויצ ילעוּפ ,ןטסידנוב עטרעדנַאװ

 .ןעיוב ןעמונעג לענש ןבָאה ייז עכלעוו ,סעיצ

 "רעטעברַא רעד טָאה ןָא ןַאד ןופ .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז רענעלּפ יד

 רענַאקירעמַא ערעדנַא עלַא טימ ןעמַאוצ טקילײטַאב וויטקַא ךיז טעטימָאק

 ָאגרַאבמע-ןפָאװ רענַאקירעמַא ןגעק סעינַאּפמַאק ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 יד ןענעּפָאװַאב ןגעק ,לארשי ןגעק עיצקַא-טָאקיָאב רעד ןגעק ,לארשי רַאפ

 תעב לארשי תנידמ טציטשעג וויטקַא רע טָאה סרעדנוזַאב ץנַאג ,רעבַארַא

 "יטשרעטנוא יד ןגירק ןפלָאהעג רדסכ טָאה רע ,המחלמ-ץעוס רעד ךָאנ ןוא

 .לארשי ןופ ןסערעטניא יד רַאפ סנָאינוי-דיירט רענַאקירעמַא יד ןופ גנוצ

 "רעטעברַא ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג טּפָא רעייז טַאּפ זיא לָאמעלַא יו

 ןצנערעפנָאק עגנע עכעליורטרַאפ ,עטסקיטכיוו יד ףיוא טעטימָאק

 ןייז ןטלַאהעגנייא טעטימָאק-רעטעברַא רעד רעבָא טָאה טייצ עצנַאג יד

 "עמַא ןיא רעגַאל רערעדנוזַאב ַא יו ,טייקידנעטשטסבלעז עלענָאיצַאזינַאגרָא

 ייוא 20 ,!סטרעװרָאפי ,"לאערזי קמע ןופ סעינָאלָאק עטמירַאב יד רעביא עזייר א. (*

 | 1949 טסוג
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 -סינויצ יד ןופ טירש יד ןריקיטירק וצ טכער ןייז ןוא ןבעל ןשידיי רענַאקיר

 טינ לָאז טעברַא-ףליה ןייז זַא ,טיהעגּפָא טָאה רע .רעריפנָא-הכולמ עשיט
 ןופ ןעמ טָאה יאדוװַא .םָארטש-ףליה םענײמעגלַא ןיא ןרעוו ןעקנורטרַאפ
 -עג ,ענעמוקעג-יינ רַאפ רעזייה ,סקינילק ,ןלָאטיּפש ןעיוב ןפלָאהעג בײהנָא
 ףױא טרירטנעצנָאק עציטש יד ךיז טָאה דלַאב רעבָא .ןסנַאלבמַא טקיש
 "יירש ,סעיצוטיטסניא-רוטלוק עשידיי ,טעברַא-רוטלוק :רעדלעפ עכעלטע
 -עלטפַאשלעזעג ;סעיצַאקילבוּפ ,ןלוש-גָאטימכָאנ ,ןבולק ,ןקעטָאילביב ,רעב
 ,לארשי ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב רעטרעדנוה יד רַאפ ףליה עכ
 -עגנָא ,ןקעטָאילביב ,ןבולק ןפַאשעג ,עיצַאזינַאגרָא-ײטרַאּפ ַא טריזינַאגרָא
 -סינויצ ילעוּפ עקניל יד רַאפ --- עקיבלעז סָאד ; לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא ןביוה
 "יינ לָאצ ערעסערג ַא עכלעוו ןיא ,ןוויטַארעּפָאָאק-ריצודָארּפ ; םילוע עשיט
 עלעודיווידניא ;טעברַא ןגָארקעג ןבָאה ,עקירָאילטימ לעיצעּפס ,ענעמוקעג

 -יינ יד טָא ןופ רעטרעדנוה רַאפ (םישובלמ ,ךעלקעּפיזייּפש ,טלעג) עציטש
 -ןיסעיל םעד רעסיוא ,עגַאל רערעווש ַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעמוקעג
 ,ביבא-לת ןיא זיוה-יקסרוק סָאד ןעיובפיוא ןפלָאהעג ךיוא ןעמ טָאה זיוה
 -ץרפ .ל .י םעד ןפלָאהעג טָאה'מ .עבש ראב ןיא זיוה-גניר-רעטעברַא ןַא
 עריא ןיא ?סעיינ עטצעלע גנוטייצ-גָאט עשידיי יד ןפלָאהעג טָאה'מ ; גַאלרַאפ
 -קע רעלעירעטַאמ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רַאפ לגנַארעג ןופ ןרָאי עטשרע

 ןענעק רימ עכלעוו ,טייקיטעט-ףליה ןופ ןעמרָאפ ליפ ךָאנ ןוא --- ץנעטסיז

 ןופ עטכישעג רעקידמיטרּפ רעד וצ ןרעהעג ייז .ןענעכערסיוא טינ טציא ָאד
 ,טעטימָאק-רעטעברַא

 טעברַא ליפ רעייהעגמוא טגײלעגנײרַא ןטעברַא עלַא יד ןיא טָאה טַאּפ
 רעד ייב ןרינעוורעטניא ףרַאש טפרַאדעג ךָאנ ןעמ טָאה בייהנָא ןופ ,ץרַאה ןוא
 -ףליה יד ןזָאלצנײרַא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה עכלעוו ,עיצַארטסינימדַא-לארשי
 -רעייטש עקיזיר טגנַאלרַאפ טָאה ,סנטסַאק-רעכיב ןוא רעדיילק ןטרָאּפסנַארט
 ,ןרָאװעג טקיטייזַאב ףוס לכ ףוס ןענייז תועינמ יד .ןלָאצּפָא

 לארשי תנידמ ןציטש וצ טכילפ עלַאנָאיצַאנ יד ןבױהעגסױרַא טָאה טַאּפ
 עזייב יד ןגעק לגנַארעג ריא ןיא -- שילַארָאמ ,שיטילָאּפ ,לעירעטַאמ --
 ןדיי זַא ,קנַאדעג םייב ןטלַאהעג טסעפ ךיז רע טָאה קיטייצכיילג .םיאנוש

 לגנַארעג םויק ןשידי םעד ןציטש ףרַאד ןעמ זַא ,קלָאפ-טלעוו ַא ןענייז
 -עטש יד טָא .ןרעדנַא ןַא ןרינימָאד ןלעוו טינ רָאט בושי ןייא זַא ,םוטעמוא
 ןייז זיא טָא .טעטימָאק-רעטעברַא ןיא טצעזעגכרודַא רדסכ רע טָאה גנול
 : גנורילומרָאפ
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 לארשי תנידמ טימ תופתוש

 רעד זיא ואוו 1 קרָאי"וינ ןוא םילשורי ? לארשי-ץרא ןוא תולגפ
  קלָאפ ןשידיי ןופ לַאזקיש רעד טגיל ואוו ,ןבעל ןשידיי ןופ רעטנעצ
 ? רוכב רעד זיא רעוו ,ץַאלּפ רעטשרע רעד טמוק ןעמעוו

 טריפעג טייקיטעט ןייז טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד
 ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ טײקכעלטלעװלַא רעד ןופ ּפיצנירּפ ןפיוא
 טָאה רע .ןלייט ענייז עלַא םורָא טמענ סָאװ ,טייקכעלטייהנייא רעד
 יד טנעקרענָא טָאה רע .ןדיי ייב םידיחי ינב ןייק טנעקרענָא טינ
 "גוזַאב בושי ןדעי ןופ גנוטיײדַאב ןוא טייקיטכיוו עקידנכערּפשטנַא
 -ָאק רעד ןיא םויק ןשידיי ןופ עיטנַארַאג יד ןעזעג טָאה רע .רעד
 טינ ןוא ןלעוו טינ לָאז רענייא זַא --- םיבושי עלַא ןשיווצ עיצַארעּפָא
 ,(* "ןטייווצ םעד ןעגנילשרַאפ ןפרַאד

 תנידמ ןופ גנודנירג רעד ךָאנ רעטשרע רעד ,1949 ןופ רָאפנעמַאזוצ רעד

 "ונרַאפ (ןטַאּפ ןופ טיירגעגוצ) עיצולָאזער-גנוסירגַאב ןייז ןיא טָאה ,לארשי

 :טנָאטַאב רע טָאה קיטייצכיילג ,גנולעטש יד טָא קידנעטשלופ עקַאט ןעמ

 ןסקַאװעג ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד;

 רע .גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשיטסילַאיצָאס ןוא רעשידיי רעד ןופ סיוש ןיא

 ןיא טגלָאפעגכָאנ רדסכ טנייה זיב גנודנירג ןייז ןופ גָאט ןטשרע ןופ טָאה

 רעד ןיא לַאזקיש רעשידיי רעד :עיידיא-טנורג עקיזָאד יד טָא טעברַא ןייז

 ןופ לַאזקיש רעד .,טלעוו רעד ןופ לַאזקיש ןטימ ןדנוברַאפ גנע זיא טלעוו

 גנע זיא רע .טייהשטנעמ רעד ןופ לַאזקיש ןטימ ןדנוברַאפ זיא קלָאפ ןשידיי

 -כערעג ןוא טייהיירפ רַאפ ףמַאק םעד ןופ לרוג ןטימ ןדנובעג ןוא טּפונקעג

 -ַאיצָאס ןופ לרוג ןטימ ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעד ןופ לרוג ןטימ ,טייקיט

 ,(+* "םזיל

 "סיוא לָאמ ליפ טעטימָאק-רעטעברַא םעד זיא גנולעטשנייא רעד טָא טימ

 עשיטסינויצ יד ןופ ,הנידמ רעד ןופ טירש ןגעק ןטערטוצסױרַא ןעמוקעג

 תרש .מ ,ןוירוג ןב) לארשי תנידמ ןופ רעגָאז טרָאװ ןופ ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 ןדיי יד ףיוא קורד ןרעווש םעד ןגעק טריטסעטָארּפ טָאה רע .(ערעדנַא ןוא

 -פָא טָאה רע ,לארשייץרא ןייק רָאנ ןרָאפ ןלָאז יז זַא ,ןרעגַאל-יּפ-יד יד ןיא

 ןיא רעלוּפָאּפ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,עדנַאגַאּפָארּפ-תולג-תלילש יד ןפרָאװעג

 ןדיי זַא ןעגנורעלקרעד יד ,הנידמ רעד ןופ ןײטשטנַא ןכָאנ ןרָאי עטשרע יד

 ייֵז זַא ,טָארדַאב זיא טייקרעכיז רעייז זַא ,"תולג? ַא ןיא ןענייז עקירעמַא ןיא

 ןשידיי ןופ ןָאשנעװנָאק עלַאנָאיצַאנ, : 1949 רַאונַאי ,86 ינ ,"ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפש (*
 י"טעטימָאק-רעטעברַא

 ,1949 ץרעמ ,88 ינ ,"ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ, (**
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 שיגרענע רע טָאה םעד טָאטשנָא .גנוטָארסױא רעדָא גנַאגרעטנוא וצ ןעייג

 -עמַא ןיא ןבעל-עדניימעג ןשידיי ןופ תודוסי יד ןקיטסעפרַאפ וצ טעברַאעג

 -ַאזינַאגרָא ןוא תופיסא עשידיי-ןײמעגלַא עלַא זַא טיהענּפָא טָאה רע .עקיר

 -ַאגרָא-טנָארפ; ַא ןיא ,שינעּפעשטוצ ַא ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ טינ ןלָאז סעיצ

 ,םזינויצ רַאפ *עיצַאזינ

 טלעטשעגנייא םירבח ענייז ןוא טָאּפ ךיז ןבָאה שיגרענע סרעדנוזַאב

 ןיא רעביירש עשידיי יד רַאפ ,ךוב ןשידיי ןופ ,שידיי ןופ טכער יד רַאפ

 -סיױרַא עקידרדסכ יד ןגעק טריגַאער ףרַאש ךיוא ןבָאה ייז ,לארשי תנידמ

 יד ןיא לארשי תנידמ ןופ רעייטשרָאפ ענעדיישרַאפ ןופ שידיי ןגעק ןטירט

 -לוש ןשידיי םעד ןטרָאד ןריזיאערבעה וצ ןוואורּפ ערעייז ןגעק ,תוצופת

 -טנַא עלעירעטַאמ ,עשיטקַארּפ ןפַאש ןפלָאהעג ייז ןבָאה קיטייצכיילג .,ןזעוו

 ,לארשי תנידמ ןיא שידיי רַאפ ןעגנוגנידַאב-גנולקיוו

 ךיז טָאה סע סָאװ ,טייקיטכיוו רעכעלנייוועגרעסיוא ןופ ןעוועג זיא סע

 טפַאשיירטעג סנעמעוו ,רעגַאל רעכעלטפַאשלעזעג רעקיטכיוו ַא ןענופעג ןַאד

 טָאה סָאװ ,ןרָאװעג טגערפענּפָא טינ רעמ םענייק ןופ זיא לארשי תנידמ ֹוצ

 קידתושממ ןוא טרינעװרעטניא רעהפיוא ןָא ,טלעטשעגנייא שיגרענע ךיז

 ַא טָאה רע .הכולמ רעשידיי רעד ןיא סעיציזָאּפ-שידיי יד טציטשעגרעטנוא

 "ילק רעקיטסייג רעד ךיז טָאה טייצ רעד טימ סָאװ ,םעד ןיא קלח ןסיורג

 ןיא דנַאל עשידיי סָאד סָאװ ,שידיי ןופ ןטסנוג םוצ טרעדנעעג ןטרָאד טָאמ

 ,דנַאל-שידיי קיטכיוו ַא ךיוא ןרָאװעג

 "עג עשירעריפנָא עלַארטנעצ ריא ,הנחמ רעד טָא ןופ ןטימ עמַאס ןיא

 .טַאּפ בקעי ןעוועג ןַאד זיא ,טלַאטש

 ידנוב, ןופ רעריּפנָא רעקרָאי-וינ יד טימ תועד יקוליח .9

 "רַא ןשידיי ןיא ןטעברַא קעװַא זיא טַאּפ ןעוו ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ

 -עגרעביא ןוא טײקלַאיָאל עלופ ןייז טעמדיוועג םיא ןוא טעטימָאק-רעטעב

 רעסיורג רעד ןופ שארב ןענַאטשעג זיא רע ןעוו ןרָאי עלַא ךרוד ,טייקנבעג

 יקוליח עקידרדסכ ןעמוקעגפיוא ןענייז -- טעברַא-יובפיוארעדיוו ןוא -גנוטער

 -טרָאװ עלעיציפָא יד ןוא םיא ןשיווצ ןטקילפנָאק עפרַאש לָאמ טפָא ןוא תועד

 יד ךָאנרעד ,יקסדורגָאװָאנ .ע -- רעירפ) קרָאי-וינ ןיא "דנוב, ןופ רעגָאז

 -ָאק-טלעווא םעד -- 1947 טניז ;"ידנוב' ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא;
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 יידנוב} ןופ רעריֿפנָא רעקרָאי-וינ יד טימ תועד יקוליח

 ,לארשי תנידמ וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ ןייז .(""דנוב' ןופ טעטימָאק רינידרָא

 םענעגייא ןייז ןיא ןזיװעגסױרַא ריא טָאה רע עכלעוו ,עציטש עוויטקַא יד

 ,םיא ןופ טפַאשרעריפ עשידנוב יד טרעטייוורעד רעמ ךָאנ ןבָאה ןעמָאנ

 יד בילוצ רענעכָארבעצ ַא םייהַא ןעמוק טַאּפ טגעלפ גירק ןתעב ךָאנ

 ךעלנעזרעּפ םיא ףיוא ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןפיוא ןפירגנָא עקידרדסכ

 רע ."דנובק ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא רעד ןופ ןעגנוציז יד ףיוא

 "דנובק ןטימ תועד יקוליח ענייז ןעגנערבסיױרַא ךעלטנפע ןדיימסיוא טגעלפ

 "רעריפ רעשידנוב רעד ךרוד ןרעוו טריקַאטַא קורד ןיא טגעלפ רע ןדייס ---

 רע .ןדייל רעווש רעייז סעיצַאוטיס ערעװש יד טָא ןופ טגעלפ רע .טפַאש

 םכסה ןיא ןעוועג זיא סָאװ ,געוו ןייז ןופ ןטערטּפָא טנעקעג טינ רעבָא טָאה

 ןטלַאהעג טָאה רע ןכלעוו ןוא ,סעיצָאמע ןוא ןעגנוגייצרעביא עפיט ענייז טימ

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רענַאקירעמַא רעד רַאפ ןה -- קיטכיר רַאפ

 ."דגובא ןופ ןסערעטניא ענענַאטשרַאפ קיטכיר יד רַאפ ןה

 ,םזיטנַאטקעס רעקידנסקַאװ רעייז ,רעריפ עשידנוב יד ןופ קיטילָאּפ יד

 -עוטקַא יד טימ .ךיז ןענעכער-טינ רעייז ,טייקטרעווילגרַאפ עשיאיידיא רעייז

 רעקימורַא רעד ןופ טרילָאזיא ייז -- ןטַאּפ טיול -- ןבָאה ,ןעגנוגנידַאב על

 סעיטַאּפמיס עקילָאמַא עריא ןרױלרַאפ טייצ רעד טימ טָאה עכלעוו ,הביבס

 .ןדניוושרַאפ ןעמונעג טָאה "דנוב;, ןופ לָאערָא רעקידרעירפ רעד ."דנובא םוצ

 טרעטשעג טָאה סע ;קרָאיוינ ןיא "דנובא םעד טרעטשעג רָאנ טינ טָאה סָאד

 ןיא ךָאד זיא ףליה סנעמעוו ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טייקיטעט-ףליה יד

 עלַא ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד רַאפ ןעגנַאגעג סָאמ רעסיורג ַא רָאג

 | .עקירעמַא ץוחמ רעדנעל

 עפרַאש יד זַא ,טקַאטנָאק ןכעלנעזרעּפ ןופ טסואוועג טַאּפ טָאה ייברעד

 ןיא ןעלקיטרַא ערעפרַאש ךָאנ יד ןוא טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ ןעגנולעטש

 יד ןוא ןעגנומיטש יד טינ ןכערּפשטנַא *טייצ רעזנוא, לַאנרושז ןשידנוב

 -- טכוזַאב טָאה רע עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב יד ןופ ןטייקיטעט

 ןוא עילַארטסױא ,עקירעמַא-םורד ןיא ,(* ךיירקנַארפ ןיא ,לארשי תנידמ ןיא

 .עדַאנַאק

 טפַאשרעריפנָא עשידנוב יד : טקַאפ ןייא ןעגנערב רימ ןלעװ עיצַארטסוליא סלַא (*

 טימ ךַאמּפָא-םימוליש םעד וצ גנולעטש עויטַאגענ עשירעפמעק א ןעמונרַאפ ץוח יּפלכ טָאה

 רימ יװ) טציטשעג ןבָאה ךעלנעזרעּפ טַאּפ ןוא טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןכלעװ ,דנַאלשטיײד

 עשידנוב יד רעבָא טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא .(לקיטרַא ןקידרעטייװ ַא ןיא ןעז ןלעװ

 לָאז טעטימָאק-רעטעברַא רעד וַא ,ןטלעװ טגיילעגנייא שממ ךיירקנַארפ ןיא עיצַאזינַאגרָא

 טימ ,סעיצוטיטסניא יד רַאפ רעטלעג"םימוליש יד ןופ סעידיסבוס ערעסערג סָאװ ןלעוּפסױא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "רךינידרָאָאק רעד סָאװ ,ןעגנולעטש עשיאיידיא יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע
 יז עכלעוו ןוא --- סעיצַאזינַאגרָא עקיזָאד יד ףיוא ףױרַא טגניווצ טעטימָאק
 ,טייקיטעט רעייז ןריזָאמרָאט --- דנַאל ןיא ךיז ייב ןקידייטרַאפ טינ ןענעק
 ,םיבושי ערעייז ןיא לָאר עוויטקורטסנָאק ַא ןליּפש וצ ךעלגעממוא ייז רַאפ ןכַאמ

 -רעמ ַא ןשיװצ סעיסוקסיד ןייגנָא טייצ עסיוועג ַא ןגעלפ "דנוב? ןיא
 -טייהרעדנימ ַא ןוא (טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ רעגנעהנָא יד) גנוטכיר-טייה
 ןוא לארשי תנידמ וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ ַא טגנַאלרַאפ טָאה סָאװ ,גנוטכיר
 -עש ערעדנַא טימ טעברַאנעמַאזװצ ףיוא עיצַאטנעירָא עוויטקורטסנָאק רעמ ַא
 ,1947 טניז טָאה טַאּפ .ןבעל-עדניימעג ןלַאקָאל ןיא תוחוכ עשידיי עשירעפ
 סָאװ) טעטימָאק-רינידרָאָאק ןיא ןבילקעגסיוא טינ רעמ םיא טָאה ןעמ ןעוו
 טינ רעמ ךיז ,("דנוב; ןופ ץנַאטנעזערּפער רענַאקירעמַא יד ןטָארטרַאפ טָאה
 -טימ טינ רעמ טָאה רע ,"דנוב, ןופ ןבעל ןלענָאיצַאזינַאגרָא ןיא טקילײטַאב
 ןופ דילגטימ ַא ןעוועג ןַאד זיב זיא רע ואוו ,"טייצ רעזנואק ןיא טעברַאעג
 -וקסיד יד ןיא ןוא סעיסוקסיד-רָאפנעמַאװצ רָאּפ יד ןיא .עיצקַאדער רעד
 -סיױא ןטימ) ןקילײטַאב טינ ךיז רע טגעלפ ,אפוג רָאפנעמַאזוצ ןפיוא סעיס
 רע .(1948 רעבמעטּפעס ןיא לקיטרַא-עיסוקסיד ןטכעלטנפערַאפ ןייא ןופ םַאנ
 ןיא ,טייטש רע דצ ןכלעוו ףיוא דוס ןייק טכַאמעג טינ ,ךיז טיײטשרַאּפ ,טָאה
 "רעקעווע ןיא לקיטרַא ןַא ןיא רע טָאה ,טקילפנָאק רעצעוס ןתעב ,7
 תנידמ ןיא עיצַאזינַאגרָא רעשידנוב רעד ןופ עיצולָאזער יד טכעלטנפערַאפ
 עכלעוו ןוא גנוריגער-לארשי רעד ןופ טירש יד טציטשעג טָאה סָאװ ,לארשי
 ןיא ןכעלטנפערַאפ טלָאװעג טינ טָאה טעטימָאק-רינידרָאָאק רעשידנוב רעד
 עשידנוב יד דצמ ןרָאװעג טריקַאטַא רעטיב רַאפרעד זיא רע .לַאנרושז ןייז
 ,קרָאיײיוינ ןיא רעוט

 "עגרעביא טָאה טַאּפ ףיט יו ןבעגוצרעביא ךעלגעממוא טושּפ זיא סע -
 עכעלנעזרעּפ ןייז ,ןטקילפנָאק ןוא ןעגנובייר עכעלגעטיגָאט שממ יד טבעל
 ןייז ןביאסיוא ןופ ןטלַאהעגּפָא טינ לָאמ ןייק רעבָא םיא טָאה גנורעטיברַאפ
 ןופ סולפוצ ןקידרדסכ םעד ןטלַאהוצנייא ידכ ,סולפנייא ןכעלנעזרעּפ ןסיורג
 טפָא --- עּפָאריײא ןיא ןוא לארשי ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב יד רַאפ ףליה
 -רעטעברַא ןופ רעריפנָא יד טימ טקילפנָאק ןפיט ןיא ךיז קידנלעטש לָאמ
 ןופ ןטירטסױרַא יד בילוצ טכַארבעגפיוא רעווש ןעוועג ןענייז סָאװ ,טעטימָאק
 רעד רע זיא שיטקַאפ זַא ,טסואוועג טָאה רע ,?טעטימָאק-רינידרָאָאק, םעד

 ןופ ןרָאװעג ןטלַאהעגסױא סָאמ רעסיורג ַא ןיא עקַאט ןענייז ייז .טריפעננָא טָאה יז עכלעו
 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב ערעדנַא ףיוא לח זיא עקיבלעז סָאד .ןדנָאּפ עקיזָאד יד
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 יידנוב,/ ןופ רעריֿפנָא רעקרָאי-וינ יד טימ תועד יקוליח

 "רַא עשידנוב יד רעכלעוו ןָא ,ףליה יד טָא ןרעכיזרַאפ ןעק סָאװ ,רעקינעי

 -קיל ןזומ ןלעוו ןוא טעברַא רעייז טימ ןײגנָא ןענעק טינ ןלעוװ סעיצַאזינַאג

 .סעיצוטיטסניא ערעייז ןרידיוו

 עשידנוב עלעיציפָא יד ןיא סָאװ ,ןסָארדרַאפ רעייז םיא טָאה יאדווַא

 ףליה רעד ןיא ,דנוב ןקידהמחלמרַאפ ןיא לָאר ןייז טגעלפ סעיצַאקילבוּפ

 רעד ןופ יובפיוא-רעדיוו םייב רקיע רעד ןוא המחלמ רעד תעב *דנוב? ןרָאפ

 טגעלפ רע (*ןרעוװ טרענימרַאפ רדסכ המחלמ רעד ךָאנ טעברַא רעשידנוב

 ןייז ןָאט רעטייוו ןוא --- תולווע עכעלנעזרעּפ יד ןקוקרַאפ ,ןייצ יד ןסייברַאפ

 -קורטסנָאק רעתמא רעד רַאפ טכַארטַאב לָאמ עלַא טָאה רע עכלעוו ,טעברַא

 -עייטשייב ענייז ןקישנײרַא רעלוגער טגעלפ רע .טעברַא רעשידנוב רעוויט

 ןופ גנולמַאזרַאפ-בוט-םוי ַא ףיוא לָאמ ייווצ רעדָא לָאמ ןייא ןעמוק ,ןעגנור

 רע .שיט-טּפױה םוצ ןריפפורַא ןזָאל לָאמוצ וליפַא ךיז טגעלפ .,"דנוב;

 ןגייווש ןוא -- סעדער עטרעהעג יד ןופ שפנ תמגע ןבָאה ,ןציז טגעלפ

 .*טרָאװ ַא ןעמונעג;, רע טָאה ןרָאי-המחלמ-ךָאנ עלַא ןיא לָאמ ןייא זיולב

 "דנוב; ןופ רָאפנעמַאזװצ-טלעוו ןסיורג םעד תעב ,1957 ןיא ןעוועג זיא סָאד

 יַאזינַאגרָא עשידנוב עלַא ןופ ןטַאגעלעד ןעמוקעג ןענייז סע ,לָאערטנָאמ ןיא

 -ָאּפ רעד ןופ טייוו ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןעגנולעטש טימ ייז ןופ ליפ --- סעיצ

 .טַאּפ בקעי ןופ גנולעטשנייא רעד וצ טנעָאנ ,טעטימָאק-רינידרָאָאק ןופ עיציז

 ןעמַאזוצ ייז טימ ןייז ,םירבח עטלַא יד טימ ןעז ךיז ןרָאפעג טַאּפ זיא

 .*טרָאװ ַא ןטעבעג/ רע טָאה ןעגנוציז יד ןופ רענייא ףיוא

 ,ליטש-טיוט ןרָאװעג זיא לַאז ןיא

 סטַאּפ ןופ טסייג ןסיורג םעד ןיא -- עדער עקידנריר ַא ןעוועג זיא סע

 ןיא ,רעטרעוו עכעלסעגרַאפמוא ןיא ,לָאמַא ןופ סעדער עשידנוב עטמירַאב

 רע טָאה ,עקידנזעװנָא עלַא ןופ ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצַאז

 סָאװ ןוא עטכישעג רעשידיי רעד ןיא טיײדַאב "דנובא רעד סָאװ טרעדלישעג

 ןופ עבַאגפיוא יד סָאװ טרילומרָאפ טָאה רע .ןבעל ןגייא ןייז ןיא טיײדַאב רע

 -עּפַא טָאה רע .הפוקת רעקיטציא רעד ןיא ןייז ףרַאד ןטסילַאיצָאס עשידיי

 -ָאזיא-טסבלעז ןופ געוו ריא ןופ קעװַא לָאז גנוגעװַאב עשידנוב יד זַא טריל

 ןוא עקיבױלג עלַא רַאפ םייה עקיטסייג ַא ןרעו קירוצ לָאז יז זַא ,עיצַאל

 -ניײּפ ,ןעמַאזנייא םעד טרעדלישעג טָאה רע .ןטסילַאיצָאס עשידיי עקידנפמעק

 יד סָאװ ןעגנוצַאשּפָא יד ןיא קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןטסטלובמַא זיא עטצעל סָאד (*
 ,טיוט ןייז ךָאנ טכעלטנפערַאפ טָאה גנוריפנָא עשידנוב
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ךיז רַאפ טָאה רע ןכלעוו ,ןסערעטניא עשידנוב יד ןעניד ןופ געוו ןכעל
 ,ןבילקעגסיוא קיליוויירפ

 יד ףיוא ןעמעלַא ייב ןבילברַאפ זיא סָאװ ץַאז רעד ,וויטָאמ-טייל רעד
 ; ףורסיוא רעשיטעטַאּפ סטַאּפ ןעוועג זיא ,ןּפיל

 *ו םיהַא ךיז טקנעב סעג --

 טימ טרעפטנעעגּפָא יירשעגסיוא ןקידקיטייו םעד ףיוא טָאה לַאז רעד
 טקנעדעג ןבָאה סָאװ ,טסעג יד ,ןטַאגעלעד יד .ןטנעמסידָאלּפַא ןופ םערוטש ַא
 ןוא ייז סָאװ טסואוועג ןבָאה סָאװ ,םייה רעטלַא רעד ןופ ןטַאּפ טפַאשביל טימ
 -רַאפ ןבָאה ,ןטַאּפ ןעקנַאדרַאפ וצ ךעלנעזרעּפ ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא ערעייז
 -נוב רעד ןשיװצ םוהת רעד ןעוו ,ןעניימ טנעקעג טלָאװ סע סָאװ ,ןענַאטש
 רעצנַאג רעד רעביא ,ןטצעשעג ,ןטסכיירסולפנייא םעד ןוא גנוגעװַאב רעשיד
 ,ןרעו ןטָאשרַאפ טנעקעג סג יּפ-לע טלָאװ ,טסידנוב ןטנַאקַאב טלעוו רעשידיי

 יד זַא ,טרעפטנעעג ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טָאה שיט-רעציזרָאפ םעד ןופ
 ןיא יוניש ַא סעפע ןכַאמ רעבָא .ןפָא קידנעטש ןטַאּפ רַאפ זיא ?םייהַאק ריט

 יד ןיא ןעגנומיטש יד ןוא עגַאל רעד טימ ןענעכער ךיז ,גנולעטשנייא רעד |
 -עגנָא-רעטעּפש יד ייב ןטלַאה ךיז ,טלעוו רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא עשידנוב
 טעטימָאק-רינידרָאָאק רעד זיא םעד וצ -- סעיצולָאזער-סימָארּפמָאק ענעמונ
 ,טיירג ןעוועג טינ

 ,ןבילברַאפ םוהת רעד זיא

 ןזיב המשנ סטַאּפ בקעי ןיא דנואוו יד ןפָא ןבילברַאפ ךיוא זיא ױזַא ןוא
 יגעט ענייז ןופ ףוס

 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוא-רעדיוו 0

 רעשיטקַאפ ןוא רעדנירג רעד ,רָאטַאיציניא רעד ןעוועג זיא טַאּפ בקעי
 -וצ עטשרע יד ןופ --- סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ רעריפנָא
 רעד .ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןייז ןופ ףוס עמַאס םעד וצ ןיב טירש-גנוטיירג
 רַאפ לָאמקנעד רעכעלטפַאשלעזעג רעטפַאהרעױוד ַא זיא סערגנָאק-רוטלוק
 ,טייקיטעט רעכעלדימרעדמוא ןייז

 טנַאה רעטיירב ַא טימ לָאמ עלַא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעשידיי רעד
 ןקידהמחלמ-ךָאנ םעד ןיא לעיצעּפס -- תוכרטצה"רוטלוק עשידיי טציטשעג
 ןקיש רָאנ טינ טניימעג טָאה סָאד ,יובפיוארעדיוו ןוא ףליה ןופ דָאירעּפ
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 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעדיוו

 רעייז טימ ןיײגוצנָא ,רערעל ,רעביירש ,רעוט עקיטרָא יד ןפלעה רָאנ ,טלעג

 .טעברַא

 רעייז ,ךַאװש וצ --- תוחוכ ערעייז ,ןיילק וצ ןעוועג זיא לָאצ רעייז רעבָא

 -פיונוצ --- זיא ,ןעזעג טַאּפ טָאה ,געוו רעקיצנייא רעד ,ןגָאלשרעד -- טומ

 .ןעגנוגנערטשנָא יד ןקיניײארַאפ ,תוחוכ עלַא ןעמענ

 ןופ עיצַארטסנָאמעד עכעלטנפע עסיורג ַא ןעוועג קיטיינ ךיוא זיא'ס ןוא = -

 רעד ףיוא ןעגנילקּפָא לָאז סָאװ ,תוחוכ עקיטסייג עשידיי עטקינייארַאפ יד

 | :טלעוו רעצנַאג

 !ָאד ןענייז רימ

 -טלעוו ַא ןפורפיונוצ ןופ עיידיא יד ןרָאװעג ןריובעג ןטַאּפ ייב זיא ױזַא

 -רוטלוק עשידיי עכעלטלעװלַא ןַא ןפַאש ןוא רוטלוק רעשידיי רַאפ סערגנָאק

 ןטשרע םעד ףיוא גַאלשרָאפ םעד טלעטשעגקעװַא ךיילג טָאה רע .גנוריפנָא

 קיטנַאלטַא ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רָאפנעמַאזוצ-המחלמ-ךָאנ ןסיורג

 -ער רעד ןייז לָאז רעגינ .ש זַא טלעוּפעג טָאה רע ,1947 רַאורבעפ ןיא יטיס

 .סעיניל-טכיר יד שיטקַאפ טמיטשַאב עיצולָאזער ענעמונעגנָא יד ,טנערעפ

 .ןרָאי עקידרעטייוו עלַא ןטלַאהעג ךיז טָאה סערגנָאק-רוטלוק רעד עכלעוו ייב

 : טסקעט ריא זיא טָא
 סערגנָאק"רוטלוק ןשידיי א ןגעוו עיצולָאזער

 עקיטציא יד ןגעוו ןטכירַאב ןוא ןטַארעפער יד קידנרעהסיוא;

 םעד ןופ םויה-רדס ןפיוא ןעייטש עכלעוו ,ןבַאגפיוא-רוטלוק עשידיי

 -רעטעברַא ןשידיי םעד ןופ ןָאשנעװנָאק יד טסילשַאב ,קלָאפ ןשידיי

 : טעטימָאק

 ןופ ךשמה םעד ןטייקיטעט עטמיטשַאב ךרוד ןרימַאלקָארּפ 41

 עשידיי יד ןופ עיצַאזיליבָאמ יד ןוא גנופַאש-רוטלוק רעשידיי רעד

 ,ךשמה ןקיזָאד םעד טָא רַאפ רעדנעל עלַא ןיא תוחכ-סקלָאפ

 ןלייט עלַא ןיא גנורעטנומפיוא ןוא ןביולג רעמ ןגָארטנײרַא (2

 -רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנוצעזרָאפ רעד רַאפ קלָאפ רעזדנוא ןופ

 ןופ םויק ןיא ןבױלג םעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ רעד רַאפ ,גנופַאש

 ,קלָאפ רעזדנוא

 ענעמוקעגמוא יד םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןקיביײארַאפ (

 "מוא יד -- רעקירָאטסיה ,רעלטסניק ,רעטכיד ,רעביירש עשידיי

 .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעיוב ןוא רעפעש עכעלסעגרַאפ

 הרובג ןוא םישודק עשידיי יד תורוד יד רַאפ ןקיבײארַאפ 4

 ,קלָאפ ןשידיי ןגעק המחלמ רעשיצַאנ רעד ןופ טייצ רעד ןופ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עקידנעמוק רַאפ ןוא ,רוד ןקיטנייה םוצ ןגָארטרעבירַא (5
 "שודיק ףיוא קעװַא ןענייז סָאװ יד ןופ השורי עקיטסייג יד תורוד
 ,םשה

 טעברַא יד ןוא סערעטניא םעד ןרילומיטס ןוא ןקרַאטשרַאפ 6
 -רַאפ יד ןיא ןסַאמ עשידיי יד ןשיוװצ רוטלוק רעשידיי רעד רַאפ
 ,ןטַאטש עטקיגייא

 יד טסילשַאב ,ןכעלקריוורַאפ וצ עטנָאמרעד-ןביוא סָאד ידכ
 יד ןריאורטסניא וצ טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןָאשנעװנָאק

 :עקידנגלָאפ סָאד ןריפוצכרוד עוויטוקעזקע עקידנעמוקנײרַאדיינ

 "כיוו יד ןופ קעטָאילביב ַא -- קעטָאילביב-רוכזי ַא ןפַאש (א
 ,סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טנערברַאפ ןענייז סָאװ ,קרעװו עטסקיט
 .ןעמוקעגמוא ןענייז רעפַאש סנעמעוו ןוא

 ,ןלַאירעטַאמ-ָאטעג יד ןופ קעטָאילביב ַא ןפַאש (ב

 "ָאריײא יד ןיא דנַאטשוצ ןשידיי םעד טכַא ןיא קידנעמענ (ג
 לטרעפ ַא סָאװ ,טקַאפ םעד טימ ךיז קידנענעכער ,רעדנעל עשיאעּפ
 -עג םעד קידנסיוו ,ןרעגַאל יד ןיא ץלַא ךָאנ ךיז טניפעג ןדיי ןָאילימ
 סיצַאנ יד סָאװ ןברוח םעד ,תוחוכ עקיטסייג ןופ סולפּפָא ןקיטלַאװ

 ןּפורג ןלָאז ,גנופַאש רעשידיי ןופ ןשטנעמ יד ןשיווצ טכַאמעג ןבָאה
 עסיוועג ףיוא ןרעוו טצעזַאב ,רעשרָאפ ,רעביירש ,רערעל עשידיי ןופ
 -- ןברוח ןשידיי ןופ רעדנעל יד ןיא ןטייצ

 ןכעלטלעװלַא ןופ טייקיטכיוו עפיורג יד טרימַאלקָארּפ ןָאשנעװנַאק יד
 ןרעוו ןפורעג רעלענש סָאװ ףרַאד רעכלעוו ,סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי

 סערגנָאק-רוטלוק רעשידיי רעכעלטלעװלַא רעטנַאלּפעג רעד ידכ
 -גָא טעװ רע סָאװ ,רענעלּפ יד ןריזילַאער ןבייהנָא ךיילג ןענעק לָאז
 דנָאפ-רַאלָאד-ןָאילימ ַא ןפַאש וצ ןטערטוצ ןיוש ןעמ ףרַאד ,ןעמענ
 | .טעברַא רעד ןופ טייצ רעטשרע רעד רַאפ

 רעד רעביא טיג טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ ןָאשנעװנָאק יד
 -עּפס ַא ןפַאש וצ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ רעקידנעמוקנײרַא-יינ
 -נָאק-רוטלוק ןשידיי םעד רַאפ עיצוטיטסניא רעדָא טַארַאּפַא ןלעיצ
 "ידיי ךיז ןעניפעג סע ואוו ,רעדנעל יד ןכוזַאב ןלָאז םיחילש ,סערג

 -רוטלוק םעד רַאפ ןעגנוטיירגוצ עקיטיינ עלַא ןכַאמ ,םיבושי עש
 עכעלגעמ עלַא סערגנָאק םעד רַאפ ןריזיליבָאמ ךיוא ןוא סערגנָאק
 ,ןעלטימ עלעירעטַאמ

 ןלָאז סערגנָאק-רוטלוק ןכעלטלעװלַא ןקידנעייטשרָאפ םעד ןיא
 "געל עלַא ןיא סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא עלַא ןקילײטַאב ךיז
 ןעמונרַאפ טציא זיב ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיבושי עשידיי ןופ רעד
 ."טייקיטעט-רוטלוק רעשידיי רעוויטקורטסנָאק טימ

4151 



 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעדיוו

 -ַאזוצ ןופ סולשּפָא ןכָאנ געט רָאּפ ַא זיולב ,1947 רַאורבעפ ןט18 םעד

 ןופ גנוציז עטשרע יד ףיונוצ טַאּפ טפור ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רָאפנעמ

 סעבַאגפיוא יד ןָא טנכייצ ,טנערעפער רעד זיא רע ,(* טעטימָאק-ריזינַאגרָא

 ןקיליײװטייצ ןופ רעציזרָאפ סלַא טלייװעגסיוא טרעוו ןוא רָאפנעמַאזוצ ןזיב

 ,טעטימָאק-ריזינַאגרָא

 "רוטלוק םעד טכַארטַאב םירבח ענייז ןוא טַאּפ טָאה ביײהנָא ןופ ךיילג

 ןענעק ןלָאז סע ואוו ,עיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ ענײמעגלַא ןַא יו סערגנָאק

 -עייז) ןטסינומָאק יד רעסיוא ,ןבעל ןשידיי ןיא תוטיש עלַא ןטעברַאנעמַאזוצ

 "עג ןפרָאװעגּפָא ףכית ןענייז ?טנָארפ ןכעלטייהנייא? ןַא ןגעוו ןעגנודנעוו ער

 עשיטילָאּפ ןוא ןעגנוטכיר עשיאיידיא ערעדנוזַאב יד ןענעק יאדװַא .(ןרָאװ

 ךַאװש וצ רעבָא ןענייז ייז .סעיציזָאּפ-רוטלוק ענעגייא ןעיובפיוא ןעגנוטכיר

 .סעבַאגפיוא עלַאנָאיצַאנ ערעסערג ןעמענוצרעטנוא רעדנוזַאב רענייא רעדעי

 -עפעש; ַא ךרוד ,גנוקידנעטשרַאפ ַא ךרוד ,ןעמַאזוצ רָאנ ןָאט סע ןעק ןעמ

 רעד ןרעדנַא םעד ןריזירָאיַאמ טינ טעװ דצ ןייא ואוו ,?סימָארּפמָאק ןשיר

 ןעמ ןעק תוחכ עמַאזניימעג טימ רָאנ ,רעכַאװש ַא זיא ןינב-רוטלוק רעשידיי

 .ןסעצָארּפ עשירָאטַאלימיסַא יד ןסױטשוצּפָא ןטסעמרַאפ ךיז

 טעװ רע זַא טייקרעכיז יד ,טעטירָאטױא רעכעלנעזרעּפ רעסיורג סטַאּפ

 טינ טעװ ןוא ןכַאילש עלַאנָאיצַאנ-ןײמעגלַא עטיירב ףיוא טעברַא יד ןריפ

 וצ ןעיצוצ טכעלגעמרעד םיא ןבָאה ,ןסערעטניא-ייטרַאּפ עלָאמש ןייק ןבָאה

 רעשידיי רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב עלַא טעברַא-סגנוטיירגוצ רעד

 ןופ טעטירָאטױא םעד ןבעגעג ןבָאה קיווייל .ה ןוא רעגינ .ש ,טלעוו-רוטלוק

 ַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סע .טעברַא-ריזינַאגרָא רעד רַאפ ןעמענ ערעייז

 סחנּפ טסידנוב רעד ןוא ןוָארב ריאמ טסינויצ-ילעוּפ רעד) טַאירַאטערקעס

 .טַאּפ ןעוועג רעבָא זיא סע רעריפנָא רעשיטקַאפ סנעמעוו ,(ץרַאװש

 -ימ ַא רַאפ עינַאּפמַאק ַא טרימַאלקָארּפ טָאה טעטימָאק-ריזינַאגרָא רעד

 טקישעגסױרַא זיא טימרעד תוכייש ןיא ,יובפיוא-רוטלוק ףיוא רַאלָאד ןָאיל

 םעד ןוא טַאּפ בקעי ןופ -- עקירעמַא-םורד ןייק עיצַאגעלעד ַא ןרָאװעג

 ַא ןעװעג זיא רוט רעד .דלָאגניג סחנּפ רעוט-רוטלוק ןשיטסינויצ-ילעופ

 ! גנוציז ןרענָאיּפ רעד טָא ףיוא עקידנזעװנָא יד עטכישעג רעד רַאפ ןענעכייצרַאפ רימ (*

 ,יקסניליג .ש ,קַאװָאנ .ה ,ָאקּפוּפ .ח ,יקסנישטַאבַאט .ב ,ץנַאלג .א ,טַאּפ בקעי ,רעגינ .ש

 רעד וצ ןטַאגעלעד יד ןוא ,ןַאמזיּפש .ל ,דלָאגניג .ז ,וָאקנימ .ב .נ ,ןַאמסיק ,י ,ןיוועל .י

 ,יקסוָאנַאכעצ .ב ,קלַאפ .י ,רעגארש .פ : עּפָאריײא ןופ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ץנערעפנָאק

 .שטיװָארעג נ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 סטַאּפ קנַאד ַא לכ"םדוק --- גלָאפרעד רעלעיצנַאניפ ןוא רעשילַארָאמ רעסיורג
 םוטעמוא ןענייז סָאװ ,ןסַאמ עסיורג יד ןופ רערעטסײגַאב סלַא טנַאלַאט
 ,(= סעיצקעל ןוא ןעגנולמַאזרַאפ יד וצ ןעמוקעג

 -סיוא יד ןעמוקנָא ןָא ןבייה סע ,1948 רעבמעטּפעס ןיוש זיא טָא ןוא
 סערגנָאק-רוטלוק ןופ רעריּפנָא יד ןעייטש גָאט ןצנַאג ַא .ןטַאגעלעד עשידנעל
 עטסנעעזעגנָא יד ןופ עּפורג רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא דלעפ-טפול םעד ףיוא
 ,עּפָארײא-ברעמ ןופ ןָא ןעמַאװצ ןעמוק סָאװ ,רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש
 ןרערט זיב קידנריר זיא שינעגעגַאב יד

 טמוק םלוע רעקיזיר ַא ,טכעלקריוורַאפ טרעוו םיורט ןייז יװ טעז טַאּפ
 .טסעג עבושח יד ןייז םינּפ לבקמ לעטָאה-רָאדָאמָאק ןופ לָאז ןסיורג ןיא
 ףיוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא טַאּפ .גנומיטש ענעביוהרעד עכעלרעה ַא זיא סע
 עשידנעלסיוא עלַא טימ טלגנירעגמורַא ,ענובירט רענעטכױלַאב-לעה רעד
 -עגנָא יד ףיוא ןטערט סע .רעוט-רוטלוק ןוא רעביירש רענַאקירעמַא ןוא
 -ייה ַא .טלעוו-רוטלוק רעשידיי רענַאקירעמַא רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסנעעז
 עשידיי יד טרָאװ םוצ ןעמוק סע ןעוו ,לַאז ןרעביא םורַא טייג רעטיצ רעקיל
 סױרַא -- טלעוו רעצנַאג רעד ןופ רעפמעק-רוטלוק ,רעקנעד ,רעטסײמ-טרָאװ
 יד ןופ ,רעדלעו יד ןיא ןעגנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ,סָאטעג יד ןופ
 -ַאטס ןופ ,ןרעגַאל-ןפַאלקש רעריביס ענעריורפרַאפ עטסיוװ יד ןופ ,ןטעצַאק
 ;ןביולג ןקילייה טימ ןוא ץלָאטש טימ ייז ןרימַאלקָארּפ טציא .תוסיפת סניל

 !ָאד ןענייז רימ --

 יד ןופ ןוא ׁשַא רעזדנוא ןופ ,ןברוח רעזדנוא ןופ ףיוא ןעייטש רימ --
 -תונשקע ןשירָאטסיה רעזדנוא ףיוא רעטייוו ןעייג רימ ןוא --- גרעב"רענייב
 ! געו ןשידיי ןקיד

 "יורג רעד ,לוש עשידיי יד ,רוטַארעטיל עשידיי יד ,ךַארּפש עשידיי יד
 !רעדיוו טבעל סנַאסענער-רוטלוק רעשידיי רערענָאיצולָאװער רעס

 רָאפ ןעמוק סע ."ןעגנוציז-טפעשעג; יד ןָא ךיז ןבייה סנגרָאמ וצ ףיוא
 -ימָאק ענעדיײשרַאפ יד ףיוא ןטכעפעג ןוא ןעגנוטַארַאב-תוינחור עכעלרעה
 עקיטיינ יד ןכיירגרעד וצ טכוז רע ; רעמיצ וצ רעמיצ ןופ טילפ טַאּפ .סעיס
 ןוא ןקיניײארַאפ ןעמעלַא ןלָאז סָאװ ,ןעגנורילומרָאפ עקיטכיר יד ,תומכסה
 טלעוו-רוטלוק עשידיי יד לָאז רָאפנעמַאזוצ ןופ זַא ,ןכעלגעמרעד ןלָאז סָאװ

 -רַא עירעס ַא ןיא ןבירשַאב עקירעמַא-םורד ןופ ןקורדנייא-עזייר עגייז טָאה טַאּפ (*
 ."סטרעװרָאפע ןיא ןעלקיט
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 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעזיוו

 "יורג עמַאזניימעג וצ עטיירג ַא ,ענעטָאלשעג ,עטקיניײארַאפ ַא ןעמוקסורַא

 ,םישעמ עס

 רעטייוצ רעד רַאפ רע טריוורעזער טירטסױרַא ןסיורג םענעגייא ןייז

 טכַארטַאב ןָא ןלױּפ ןייק העיסנ ןייז ןופ :סערגנָאק ןופ עיסעס רעכעלרעייפ

 ׁשֵא ןקידנעילג ןופ ןעװעטַארסױרַא ןפלעה עבַאגפיוא רעקילייה ןייז רַאפ רע

 יד ןעװעטַארּפָא ;תורצוא רוטלוק עשידיי יד ןופ תומש עטנערברַאפ יד

 ;גנוסעגרַאפ ןוא גנוטכינרַאפ ןופ ןעגנופַאש-רוטַארעטיל עשידיי עקידרעירפ

 ןופ לעיצעּפס ,רעפַאש-רוטלוק עשידיי עסיורג יד ןופ קרעוו יד ןרירווַאטסער

 יז רַאפ םעד ךרוד ןלעטשפיוא ;טעדרָאמרעד טָאה חצור רעד עכלעוו יד

 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןורכז ןיא רעלעמקנעד עקיטסייג

 הרובג רעשידיי ןוא השודק רעשידיי ןופ עטכישעג יד ןעלמַאזפיונוצ

 עקידנעמוק יד ןוא ןדיי עטעװעטַארעג יד ןופ ןבעל ןיא ןקיבייארַאפ יז ןוא

 -- תורוד

 ,עבַאגפױא עטסקידנעגנירד יד ,עלַארטנעצ יד םיא רַאפ זיא סָאד

 ,רעטצניפ זיא לָאז רעסיורג רעד ,לשיט-רענדער םייב טציא רע טייטש

 ,רעביירש סקעז ןופ ןדנוצעגנָא ,טכיל-רוכזי סקעז ןענערב עניב רעד ףיוא

 רעכעלרעייפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעד זיא טַאּפ ,סָאטעג יד ןופ עטעװעטַארעג

 יד ןופ קנעדנָא םעד ןוא םישודק ןָאילימ סקעז יד טעמדיוועג גנוציז-רוכזי

 סיצַאנ יד ןעמעוװ ,רעיוב-רוטלוק ,רערעל ,רעלטסניק ,רעביירש רעטנזיוט

 ןקיטכעמ ַאזַא טימ ,טפַארק .ליפ ױזַא טימ ןעק רע רָאנ .טעדרָאמרעד ןבָאה

 ,ןעגנונעפָאה יד ייס ןוא רעיורט םעד ייס רעטרעוו ןיא ןדימשרעביא ןביולג

 רעצנַאג רעד ןופ רעייטשרָאפ טנזיוט ייווצ יד ןופ רעצרעה יד ןָא ןליפ סָאװ

 ,לַאז ןיא טלמַאזרַאפ טציא ןענייז סָאװ ,טלעוו-רוטלוק רעשידיי

 רעייז .ןָאילימ סקעז זיא לָאצ רעייז --- םירוהט ןוא םישודק,
 יז ןבָאה םיחצור ערעדנַא ןוא םינילת עשטייד .קלָאפ זיא ןעמָאנ

 רעד ןופ ןגייווש-םוטש םייב תונושמ-תותימ עלַא ךרוד טכַארבעגמוא
 ,טלעוו

 ,םירבק-ןסַאמ ןופ ,שַא גרעב ןופ סױרַא ןעמוק סנטָאש ערעייז
 -- לארשי:-תיב וצ ןייוועג ַא טימ ןוא טלעוו רעד וצ רעמָאי ַא טימ

 ערעייז רעטנוא' .סָאטעג יד ןופ סאבכוכ-רב יד ,סוהימרי ,סבויא יד
 !טָאג ןופ הניכש יד -- ּפעק ערעייז רעביא ,טיוט רעד זיא טירט

 ,סרעיײּפש ןופ םישודק יד ,ייז טימ ןעייג תוכלמ יגורה תרשע יד

 -ליוו ןופ סטרעקעל עקשריה יד --- ייז ןטיײלגַאב ץניַאמ ןוא סמרָאװ
 .לארשי ןופ סרָאדלעּפמורט יד ,ענ
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,םלועה תוניּפ עברא ןופ ןעמוקעג רימ ןענייז תוכז רעייז ןיא
 רעזדנוא ןופ םויק םעד ןקיטסעפ ןוא טסייג םעד ןקרַאטש וצ ידכ
 ,"קלָאפ

 -רעּפ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא ןענייז סע .טקידנערַאפ זיא רָאפנעמַאוצ רעד
 עטמירַאב ,עסיורג עלַא ןײרַא ןעייג סע עכלעוו ןיא ,ןעגנוריפנָא עטנענַאמ
 -ַאגרָא-רוטלוק עשידיי עלַא ןופ רעייטשרָאפ ,רעגָאזטרָאװ עקיטסייג עשידיי
 ןוא (עקירעמַא ןיא) עוויטוקעזקע ןַא ,טַאר-טלעוו ַא :ןעגנוטכיר ןוא סעיצַאזינ
 רעד טימ ןריפנָא ףרַאד סָאװ ,טעטימָאק רעוויטַארטסינימדַא ןַא --- ףוסל
 טמענ ,טעברַא עטסרעווש יד ,עטסקיטכיוװ יד טָא .טעברַא רעכעלגעטיגָאט
 רעציזרָאפ רעלעיציפָא רעד זיולב טינ זיא רע .טַאּפ בקעי ךיז ףיוא רעביא
 -סנבעל ןטצעל ןייז וצ זיב גנודנירג ןייז ןופ טעטימָאק ןוויטַארטסינימדַא ןופ
 ,טעברַא רענדומשז רעצנַאג רעד ןיא ןָאטעגניײרַא המשנו בלב זיא רע --- גָאט
 טמוק סָאװ רעד --- סערגנָאק-רוטלוק ןופ *רָאטָאמ, רעד ןיז ןלופ ןיא זיא רע
 -כרוד רעייז ןיא ןייא ךיילג ךיז טנַאּפש ןוא רענעלּפ עיינ טימ סױרַא רדסכ
 ,גנוריפ

 -רוטלוק ןופ עטכישעג יד ןבעגרעביא טינ ,ךיז טיײטשרַאפ ,ןלעװ רימ
 ןענעק רימ .טריפעגנָא םיא טימ טָאה טַאּפ סָאװ ,רָאי 17 יד רַאפ סערגנָאק
 עכעלטנפע יד ,ןעגנוציז ,סעיצקַא עקילייצמוא שממ יד ןענעכערסיוא טינ
 רעייז --- ןטָארטעגפױא זיא טַאּפ עכלעוו ןיא ,סעיצקעל ןוא ןעגנולמַאזרַאפ

 ,ןטַארעפער עכעלטנירג ,ערעסערג טימ -- לָאמ ךס ַא ,רעציזרָאפ סלַא טפָא

 יד ןופ השורי עקיטסייג יד ןוא ןורכז םעד ןטיהּפָא סָאד זַא ,טגרָאז רע
 ןופ ךשמב .טעברַא רעד ןופ רעטנעצ עמַאס ןיא ןייטש לָאז עטכַארבעגמוא
 -ָאטעג עטקינייארַאפ ,ענײמעגלַא יד ןופ רעציזרָאפ רעד רע זיא ןרָאי ייר ַא

 ,טריזינַאגרָא סערגנָאק-רוטלוק רעד עכלעוו ,ןעגנולמַאזרַאפ-רוכזי

 -עג-טלעווא סווָאנבוד ןועמש ןבעגסױרַא סָאד ןענעכערסיוא ָאד רימָאל
 ןופ "קעטָאילביב ןייטש .מ .לא עקידנצנעלג יד ;"קלָאפ ןשידיי ןופ עטכיש
 עלַאטנעמונָאמ יד ;רעביירש עשידיי ןופ ןטפירש ענעבילקעגּפָא ,עטלמַאזעג
 ריפ עקיטכיוו רעייהעגמוא יד ; עידעּפָאלקיצנע רעשידיי רעד ןופ דנעב-רוכזי
 ןופ, ןעמָאנ ןעמַאזניימעג ןרעטנוא סעיפַארגָאנָאמ עשירָאטסיה טימ דנעב
 רעד :(רָאטקַאדער רעד ןעװעג זיא טַאּפ בקעי עכלעוו ןופ) "רבע ןטנעָאנ
 -עגמוא םעד רַאפ טנעמונָאמ רעקילייה ַא ,"ךוב-רוכזי רערעלא רעכעלרעה
 -טימ ַא ןעוועג זיא טַאּפ ןכלעוו ןופ ,ןליוּפ ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןטכַארב
 עשיטעטַאּפ עכעלטנירג ַא ןבירשעג טָאה רע ןכלעוו רַאפ ןוא רָאטקַאדער
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 רוטלוק רעשידיי רעד ןופ יובפיוארעדיוו

 -רעווש ןוא רעטסערג רעד -- ףוסל ןוא ;(*ָאשיצ רעד ןגעוו עיפַארגָאנָאמ

 רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעלק רעזעידנַארג רעד -- טסעמרַאפ רעטס

 -- דנַאב ןטעביז םוצ זיב ןריפכרוד ןפלָאהעג טָאה רע ןכלעוו ,*רוטַארעטיל

 -ָאנ רענעגייא ןייז ךיוא ןייגניירַא טפרַאדעג ךיוא ןיוש טָאה סע ןכלעוו ןיא

 סָאװ ןוא ןטייקיטעט עשירעלעטשטפירש ענייז ןופ גנורעדליש יד ןוא ןעמ

 ,(** טיוט ןייז ךָאנ ןיוש ןענישרעד זיא

 ,היבצ -- סנירערעל-רעטסעווש יירד ענייז ןגעװ סעיפַארגָאיב-רוכזי יירד ךיוא יװ (*
 .עלייב ןוא ענייש

 בקעי ןופ קנעדנָא םעד טעמדיװעג, זיא ןוא 1968 ןיא ןענישרעד זיא דנַאב רעד (**
 -טלעװלַא ןופ טעטימָאק ןויטַארטסינימדַא ןופ רעציזרָאפ רעקירָאײגנַאל ןוא רעדנירג ,טַאּפ
 | ."סערגנָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעל
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 טפַאשרעריפ עלַאנַאיצַאנ עשידיי

 גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעטניה עידעגַארט עשידיי יד 1

 טינ ןבָאה םילשומ עשיטסינומָאק יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק לענש זיא סע

 םענרעזייא ןרעטניה רעדנעל יד ןיא ןבעל שיידיי יירפ ַא ןזָאלרעד וצ העדב

 עשיליוּפ ,ןטסידנוב יד ןופ ןרעדָאפ וצ ןבױהעגנָא יז ןבָאה דלַאב .גנַאהרָאפ

 -נעטשלופ ךיז ןלָאז ייז זַא ,ןשטנעמ-רוטלוק עשיאייטרַאּפמוא ,ןטסילַאיצָאס

 ןופ ןעלסײרטּפָא ךיז ,טיײהנעגנַאגרַאפ רעייז ןעיײּפשַאב ,"ןטלַאשכיילג; קיד

 ןוא ןרידיווקיל קידנעטשלופ ךיז --- ףוסל ןוא ,דנַאלסיױא ןיא םירבח ערעייז

 ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק רעד ןיא ןסיגנײרַא ךיז

 ןבָאה עּפָארייא-חרזמ ןיא ףליה עוויטקורטסנָאק ןָאט וצ ןטייקכעלגעמ יד

 טזָאלעג רעירפ ךָאנ טָאה ןדיי יד ןופ טייהרעמ עסיורג יד .טקידנערַאפ ךיז

 -ַאל יפ-יד יד וצ "ץענערג יד ןצרַאװש; טזָאלעג ךיז ןוא רקפה ףיוא ץלַא

 ,עילַאטיא ןוא ךיירטסע ,דנַאלשטייד ןיא ןרעג

 ןופ ןרָאװעג ןסָאלשענּפָא ןענייז דנַאברַאפנטַאר ןופ ןדיי ןָאילימ ייווצ יד

 עכלעוו ,רעביירש עשידיי עקיטרָאד יד .טלעו רעשידיי רעקירעביא רעד

 ןעגנערבסיורַא טלעטשרַאפ-בלַאה טנעקעג רָאי עכעלטע ןופ ךשמב ןבָאה

 טנעקעג טינ רעמ סע ןבָאה ,ןליפעג עשידיי עטקירדרעטנואיגנַאל ערעייז

 וצ ףיױא ץַאלּפ ַא ןרָאװעג זיא עװקסָאמ ןיא ?טייקינייא, גנוטייצ יד ,ןָאט

 "עג ןוא רעביירש עשידיי עלַא ,ןעגנוטכיר עשידיי עלַא ןטליש ןוא ןעלדיז

 ןפיוא ןלַאפעג םילוזלז יד ןענייז טפָא רָאג .דנַאלסיױא ןיא רעוט עכעלטפַאשלעז

 ,ןטַאּפ בקעי ףיוא ךעלנעזרעּפ ןוא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ סערדַא

 סָאװ ,רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג זיא טַאּפ

 ךיז טקור רַאפעגיגנוטכינרַאפ יד יו טליפרעד סָאמ רעטסלופ רעד ןיא טָאה

 "ןצפיוא טומ םעד טַאהעג ןוא םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןצנַאג ןפיוא ןָא

 ןַא טלעטשַאב רע טָאה טסברַאה ןיא .םרַאלַא ןופ םיטש יד סנטיײצַאב ןבייה

 רעד .רעדנעל-ןטילעטַאס עלַא ןיא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד רעביא טכיזרעביא

2211 



 גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעטניה עידעגַארט עשידיי יד

 עשידיי יד ןופ בצמ םעד ןברַאפ עלעקנוט ןיא טרעדלישעג טָאה טכירַאב

 "גוריגער עשיטסינומָאק עטצעזעגפיורַא יד ןופ גנוריפפיוא יד ןוא םיבושי

 שידיי ףיוא רושָארב ַא ןופ םרָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא רע .ןעג

 ,(* שילגנע ןוא

 טָאה עסערּפ עשילגנע יד .םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה טכירַאב רעד

 ןָאטגנישַאו ןיא טנעמטרַאּפעד-טייטס רעד .ןבירשעג ךס ַא רעייז םיא ןגעוו

 ליפ וצ ןוא דנַאלסױא ןיא ןטַאלוסנָאק עלַא וצ טקישעגרעדנַאנופ םיא טָאה

 ,דנַאל ןיא ןרוטנעגַא

 -עברַא םעד ןלַאפַאב ךעלריטַאנ זיא םוטעמוא עסערּפ עשיטסינומָאק יד

 "עג עשידיי עקירעביא עצנַאג יד רעבָא .ןעיירעלדיז עטסיוו טימ טעטימָאק-רעט

 "עג טָאה דנַאלסור יו םעד ךָאנ : ןפורוצּפָא ךיז טגַאװעג טינ טָאה טפַאשלעז

 -ַאל ןשיטסינויצ ןיא ךיז ןבָאה עניטסעלַאּפ ןופ גנולייטעצ רעד רַאפ טמיטש

 -סָאמ טימ טפַאשטניירפ ַא ןגעװ סעירָאעט עשירָאװליא טײרּפשרַאפ רעג

 טכעלש ןייק ןגָאז טרָאטעג טינ ןעמ טָאה גנונעפָאה רעד טָא בילוצ ןוא -- עווק

 | ןטסינומָאק יד ןופ סערדַא ןפיוא טרָאװ

 ןדנואוושרַאפ זיא סע ןוא "טייקינייאק יד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא דלַאב

 רעד זיא לָאמַארעדיװ .רעביירש עשידיי עטנַאקַאב עלַא ןופ רוּפש רעדעי

 "יצנייא רעד ןעוועג (סערגנָאק-רוטלוק ןטימ רעטעּפש) טעטימָאק-רעטעברַא

 "עג טָאה ,ןובשחו-ןיד ַא טרעדָאפעג טָאה סָאװ ,סַאג רעשידיי רעד ףיוא רעק

 -םיואמוא ךרוד טלעװ רעד ןופ ןסיוועג םעד ןוא ןייזטסואווַאב םעד טקעוו

 :עגַארפ יד ןלעטש ךעלרעה

 -עגניהַא ןענייז ואוו ?לבה רעדורב ןייד וצ ןָאטעג וטסָאה סָאװ ,ןיק ---

 ?רעביירש עשידיי יד ןעמוק

 -ָאד רעד ןופ עטכישעג עלופ יד ןבעגוצרעביא ץַאלּפ רעד זיא ָאד טינ

 םעד ןגעוו ןטקַאפ עליוה יד רַאפ ,תמא ןטושּפ םעד רַאפ עינַאּפמַאק רעקיז

 "ורכ זיב -- ןרָאי עגנַאל טרעיודעג טָאה סָאװ ,דרָאמ-ןסָאמ ןטריפעגכרודַא

 -רעטעברַא רעד ,תמא ןקיטולב םעד ןלייצרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה וועשטש

 ,סמודנַארָאמעמ ,ןטכירַאב ןלעטשוצ טגעלפ סערגנָאק-רוטלוק רעד ,טעטימָאק

 ןבייהפיוא טגעלפ ,ןלַאוטקעלעטניא ןוא רעביירש עטמירַאב ןופ סעיציטעּפ

 ןָאינוי-דיירט רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ךרוד ,בולק-ןעּפ םעד ךרוד ןינע םעד

 ,ןעגנולמַאזרַאפ-טסעטָארּפ עסיורג ןענעדרָאניא טגעלפ רע .גנוגעווַאב

 ,1608 262106/ 106 1608 600464:ם, ? ןטייז 61 ,"גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעטניה ןדיי, (*

 ,טַאּפ לאונמע ר"ד ןופ טיירגעגוצ ,קקי 6
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 -ליטש עכעלדנעש סָאד רעטעּפש ןוא ןעגנונעקיילּפָא עקידהּפצוח יד

 עטסקידהּפרח יד וצ ןרעהעג דנַאלסיוא ןיא ןטסינומָאק עשידיי יד ןופ ןגייווש

 ,םוינויצ-טלעוו רעד ךיוא רעבָא טָאה ןגיוושעג .עטכישעג רעייז ןיא ןעלטיּפַאק

 (* תמא םעד טסואוועג ָאי ןיוש טָאה סָאװ

 ןענַאטשעג זיא סע ץיּפש סנעמעוו ןיא ,גנוגעװַאב יד טָאה ןגיוושעג טינ

 "נעצ ףיוא טדערעג םעד ןגעוו טָאה רע .אפוג טָאּפ טָאה ןגיוושעג טינ .טַאּפ

 -פיוא ןָא ןבירשעג םעד ןגעוו טָאה רע .ןצנערעפנָאק ןוא ןעגניטימ רעקילד

 -ָאידַאר ןפיוא ךָאװ עדעי םעד ןגעו טדערעג .שדוח ךָאנ שדוח שממ ,רעה

 .טעטימָאק-רעטעברַא ןופ םַארגָארּפ

 עיצולָאזער יד -- רעטסומ ןייא טימ רָאנ ןענעגונגַאב ךיז ןלעװ רימ

 ןעמונעגנָא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד ןוא טיירגעגוצ טָאה טַאּפ עכלעוו

 ,1950 ץרעמ ןט12-ןט10 םעד ,קרַאּפ ירובסע ןיא ץנערעפנָאק ןייז ףיוא

 גנַאהרַאפ םענרעזייא םעד רעטניח ןדיי יד רַאפ |

 -סיוא טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד;

 -רָאפ םענרעזייא םעד רעטניה ןבעל ןשידיי םעד ןגעוו טכירַאב םעד טרעהעג

 ןופ גנולמַאז ַא ןופ טנורג ןפיוא ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא סָאװ ,גנַאה

 ,ןלַאװק ערעכיז ןופ ןטנעמוקָאד ןוא ןלַאירעטַאמ

 יד ךרוד ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןענייז םיצוביק עשידיי עטלַא ,עסיורג

 ןופ ףיױלרַאפ ןיא ןבָאה סָאװ ,רעדנעל .תוסיפת ןיא רעשרעה עשיטעווָאס

 -תיב ןיא טלדנַאװרַאפ ןרעװ ,גנופַאש רעשידיי טימ טלדורּפשעג תורוד

 יד רעביא טבעל טפַאשרעה רעשיטעווָאס רעד ןופ רעדנעל עלַא ןיא .סמלוע

 .עפָארטסַאטַאק עשילַארָאמ עסיורג ַא גנורעקלעפַאב עשיידיי

 רעדנעל יד ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,ןשטנעמ ןָאילימ 250 יד רַאפ ביוא

 רעשיטסינומָאק-שיטעװָאס רעד טניימ ,גנַאהרָאפ םענרעזייא םעד רעטניה

 ןדיי עקיטרָאד יד רַאפ רעבָא סע טניימ ,גנוטנלערַאפ ,גנופַאלקשרַאפ םישזער

 רעשידיי ַא סלַא ,גנַאגרעטנוא ןקידנעטשלופ (ןָאילימ בלַאה ַא ייווצ רעביא)
 ,ץוביק

 -םיּפמ ןופ טסערַא םעד ןוא) סעצָארּפקסנַאלס םעד תעב ןליפַא זַא ,טנאסערעטניא (*
 -רעטעברַא רעד זיא ,רעטקַארַאכ ןשיטסיניצײטנַא ןפָא ןייז טימ ,גָארּפ ןיא (ןערא רעריפ
 -טסעטָארּפ עסיורג א ןפורעג קרָאירינ ןיא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעװעג טעטימָאק
 -רַא טָאה ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,ץנערעפנָאק
 טָאה ,ןַאמורט טנעדיזערּפ וצ טפַאשרעטעברַא רענאקירעמא רעד ןופ עיצאגעלעד א טריזינַאג

 -ץר ַא ןגָארטנײרַא לָאז סנָאינוי-דיירט ןופ עיצַארעדעפ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד זַא ,טלעוּפעג
 .ןעדוי רעד ןיא עיצולָאז
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 גנַאהרָאֿפ םענרעזייא ןרעטניה עידעגַאוט עשידיי יד

 ,רוטַארעטיל רעשידיי ,רוטלוק רעשידיי רעד ןופ עיצַאדיװקיל עלַאטָאט

 טרעוו סעיצוטיטסניא עשידיי ןימ ןדעי ןופ גנוטכינרַאפ יד ; ךַארּפש רעשידיי

 ,דנַאלסור-טעווָאס ןיא טריפעגכרוד

 ייז ןגעוו ןוא ייז ןופ ָאטשינ ,ןדנואוושרַאפ ןענייז רעביירש עשידיי עלַא

 ,גנַאלק םוש ןייק

 טריפעגכרוד טרעוו עיקַאװָאלסָאכעשט ןוא ןרַאגנוא ,עינעמור ,ןלױּפ ןיא

 ןיא ,דנַאלסור-טעוװָאס ןיא יו רעגייטש ןקיבלעז םעד ףיוא גנוטלַאשכיילג יד

 שידיי שירעפעש ַא טריטסיזקע גנַאל-טינ טשרע טָאה סע ואוו ,רעדנעל יד

 ַא טריפעגכרוד עיצַאדיװקיל-רוטלוק עלַאנָאיצַאנ עשידיי יד טרעװ ,ןבעל

 -נענרעד רעדנעל ענעי ןיא ךיוא רעבָא ,רעקיטכיזרָאפ ןוא רעמַאזגנַאל לסיב

 ,גנַאגרעטנוא ןקיטסייג ןשידיי םוצ ךיז רימ ןרעט

 ןטרָאד ןבָאה סָאװ ,םוטנדיי רענַאקירעמַא ןופ סעיצוטיטסניא-ףליה יד

 יד טריפעגכרוד ךיוא טרעװ סע .ןרָאװעג ןבירטעגסױרַא ןענייז ,טקריוועג

 ,ןפוא ןלַאטורב ַא ףוא ןבעל ןזעיגילער ןשידיי ןופ עיצַאדיװקיל

 ןענייז גנַאהרָאפ םענרעזיא םעד רעטניה רעדנעל יד ןופ ןצענערג יד

 ךָאנ ךיז ןסייר סע ,ןטָאברַאפ זיא גנורעדנַאוװסיױא .,ןסָאלשרַאפ שיטעמרעה

 "נָאמרעד יד ןופ סעּפורג ערענעלק רעדָא ענלצנייא לָאמ וצ לָאמ ןופ סױרַא

 .ךעלגעממוא טעמכ ןוא רערעווש ץלַא טרעוו סָאד רעבָא .רעדנעל עט

 ,טרעלקרעד טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע עלַאנָאיצַאנ יד

 ןעז זומ טלעוו יד .ןרעוװ ןגיוושרַאפ טינ רעמ רָאט ןוא טינ רעמ ןעק סָאד זַא

 עטרינימָאד-טעװָאס יד ןיא ןדיי ענעבילבעגרעביא יד טימ טעשעג סע סָאװ

 רעד רעטנוא ןטכַאמש עכלעוו ,ןדיי ןָאילימ בלַאה ַא ןוא ייווצ יד ,רעדנעל

 ןוא ןרָאט רימ .זדנוא וצ טייהרעמוטש ךיז ןדנעוו ,עיציזיווקניא רעשיטעווָאס

 ."קידנגייוושליטש ןעמענפיוא טינ סע ןענָאק רימ

 ןקעדפיוא ןיא רעבָא .טנעקעג טינ ןעמ טָאה עטכַארבעגמוא יד ןעװעטַאר

 -ַאב ןיא ןדיי עשיטעווָאס יד ןופ עידעגַארט יד ןרעדילגנייא ןוא ךָארב םעד

 .לָאר עקידנרידיצעד ַא טליּפשעג טַאּפ טָאה ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןייזטסואוו

 טפַאשרעריפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןיא 2

 "ַאב רדסכ ךיז טַאּפ טגעלפ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס סלַא

 -ימָאק ןוא סעיצַאטסעפינַאמ ,ןעגנוטַארַאב עשידיי ענײמעגלַא ןיא ןקיליײט
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 ערעגנע ,ערענעלק יד ןיא קיטכיו לעיצעּפס ןעוועג זיא לָאר ןייז .ןטעט
 -טנפע יד ןטיירגוצ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,ןטעטימָאק-ריפסיוא ןוא -רינַאלּפ

 ,גנוריגער רעד וצ סמודנַארָאמעמ יד ןטעברַאסיױא ,סעיצַאטסעּפינַאמ עכעל

 ןטעטיױװיטקַא עמַאזניימעג יד טימ ןריפנָא רעטעּפש

 -יישרַאפ יד ןיא ןטַאּפ ןופ גנוקילײטַאב יד ןבירשַאב ןיוש ןבָאה רימ

 ןגעוו תופיסא יד ןיא .המחלמ רעד ךָאנ ןוא תעב ןטעטימָאק-גנוטער ענעד

 טָאה סָאװ ,דצ םעד ןופ רעייטשרָאפ רעד ןעוועג רע זיא םוטנדיי ןשיטעװָאס

 םיא טָאה סָאד .ןטירטסױרַא ענעפָא עפרַאש ,עכעלרעהפיואמוא טרעדָאפעג

 סָאװ ,הטיש ןייז ןוא ןַאמדלָאג םוחנ וצ עיציזָאּפָא רעפרַאש ןיא טלעטשעג

 עקיזָאד יד טָאה טַאּפ ,דנַאלסור יבגל קיטילָאּפ-טנעמזיּפַא ןַא טריפעג טָאה

 .ןעלקיטרַא ענייז ןיא טריקַאטַא רדסכ עיציזָאּפ

 -ַאגרָא עלַאנָאיצַאנ עשידיי ןופ רעייטשרָאפ ןופ ןעגנוטַארַאב עטפָא יד

 ערעלוגער רעמ ַא ןגירק ןבױהעגנָא ןבָאה לארשי תנידמ ןגעוו סעיצַאזינ

 -טפיוה יד ןופ "ץנערעפנָאק ןטנעדיזערּפא רענעפורעג ױזַא רעד ןיא םרָאפ

 ןרַאטערקעס ,ןטנעדיזערּפ יד -- סעיצַאזינַאגרָא עטסקיטכיוו יד ןופ רעריפנָא

 -ַאב ַא טַאהעג טָאה *ץנערעפנָאק ןטנעדיזערּפ, יד .רעייטשרָאפ ערעייז רעדָא

 -רעטעברַא רעד .טַארַאּפַא ןייק טגָאמרַאפ טינ טָאה ,טייקיטעט עטצענערג

 "ידיי רענַאקירעמַא; רעד טימ גנורַאפרעד רעקירעיורט רעד ךָאנ ,טעטימָאק

 טָאה ,טריזירָאיַאמ קידנעטשלופ ןבָאה ןטסינויצ יד עכלעוו ,"ץנערעפנָאק רעש

 םוטנדיי רענַאקירעמַא ןצנַאג ןופ ןעגנוטערטסױרַא עמַאזקריװ זַא ,ןטלַאהעג

 ןשיװצ גנוקידנעטשרַאפ רעקידרעירפ ַא ןופ עזַאב רעד ףיוא רָאנ ןעמוק ןענעק

 רע זיא -- טכירגרעד ָאי טרעוו םכסח ַאזַא ןעו רעבָא ,ןעגנוטכיר עלַא

 גנומיטשּפָא טייהרעמ עלעמרָאפ ַא יװ וויטַאטנעזערּפער רעמ ליפ שיטקַאפ

 סנעמעוו ןיא ,טפַאשרעּפרעק רעטליײװעג-שיטַארקָאמעד טשרמולכמ ַא ןופ

 רעשידיי רעד ןופ לייטכורב רעניילק ַא רָאנ טקילײטַאב ךיז טלָאװ סע ןלַאװ

 -יזערּפפ םעד ףיא רעבירעד ןבָאה םירבח ענייז ןוא טַאּפ ,גנורעקלעפַאב

 "יטשנייא ןרעוו ןעמונעגנָא ןפרַאד ןסולשַאב זַא ,טצעזעגכרודַא ?בולק-ןטנעד

 ןטערטסױרַא טקיטכערַאב זיא טייהרעדנימ ענעדירפוצ-טינ יד זַא ןוא ,קימ

 ,גננלעטש ריא ןקידיײטרַאפ ןוא ךעלטנפע

 "ַאנ ןיא ןטַאּפ רַאפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייקיטעט עוויסנעטניא רָאג ַא

 יד דנַאלשטיײד ןופ ןגירק וצ ןעגנואימַאב עטשרע יד תעב ,1949 רעבמעוו

 עשידיי עניימעגלַא רַאפ ייס ,ענעטילעג-םידיחי רַאפ ייס ?טלעג-םימוליש;

 ,תוכרטצה
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 טפַאשרעריפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןיא

 יקוליח עפרַאש ןפורעגסױרַא ביײהנָא ןופ ,טסואווַאב יו ,טָאה עגַארפ יד

 -ירק עכעלטפַאשנדייל יד זַא ,ןזיװעגסױרַא דלַאב רעבָא ךיז טָאה סע .תועד

 יד .רַאּפשנָא ןכעלטפַאשלעזעג ןרעטיירב ןייק טינ שיטקַאפ ןבָאה רעקיט

 ,ןזיװַאב דלַאב סע טָאה גנורַאפרעד יד יװ ,ןבָאה ןשטנעמ-הטילּפה תיראש

 .תועיבת עלעודיווידניא ןבעגעגנָא טייהרעמ רעקיזיר רעייז ןיא

 -עגנָא טעטימָאק-רעטעברַא רעד טָאה דנַאטשוצ ןקיזָאד םעד קידנעעז

 "עג זיא טַאּפ ,דנַאלשטיײד וצ תועיבת עשידיי יד תבוטל גנולעטש ַא ןעמונ

 "וצ יד תעב רָאטקעס ןקיזָאד ןופ רעיײטשרָאפ-טּפיוה יד ןופ רענייא ןעוו

 ןעגנולדנַאהרַאפ יד טָא וצ ןעגנוטיירג

 רעבמעווָאנ 15 ,"רעקעווק) טקידייטרַאפ ױזַא גנולדנַאה ןייז טָאה רע

1): 

 ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעלקיטרַא יד ןופ טוג ץנַאג סייוו ךיא;

 רָאט ןעמ זַא ,םעד ןגעוװ ,ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ סעדער יד ןופ ןוא

 טציא זָאלקעװצ זיא סע .סנדָאש רַאפ גנולָאצ ןייק דנַאלשטייד ייב ןעמענ טינ

 עלַא ןופ רעייטשרָאפ עלַא זַא ,גונעג זיא רימ רַאפ .ןריטַאבעד וצ םעד ןגעוו

 ןבָאה ,עילַארטסױא זיב לארשי ןופ ,טלעװ רעצנַאג רעד ןופ סעיצַאזינַאגרָא

 .בױר םעד רעדרעמ יד "יב ןזָאלוצרעביא טשינ -- ןסָאלשַאב קימיטשנייא

 "שטייד ןופ אפוג טלעג ןעמענ םעד ןיא סערעטיב סעּפע ָאד זיא רעכיז

 ַא ןָא ןייטש טַאװירּפ ןעמ ןעק סיוועג .,גנוריגער רעשטייד רעד ןופ ,דנַאל

 טינ ןעק ןעמ ,ללכ רעשידיי רעד טייז ַא ןָא ןייטש טשינ רעבָא ןעק סע .טייז

 ,ינדיס ןיא רעדָא ןָאדנָאל ןיא ,סערייא-סָאנעוב ןיא רעדָא קרָאי-וינ ןיא ןציז

 ןפיוא קנופמ ַא ןייז ןוא ,גָאטלױאוו ןיא ,טײקמערַאװ ןיא ,תוריד עטוג ןיא

 סָאװ ,יד ןופ ,למיה םענעפָא ןרעטנוא ךיז ןרעגלַאװ סָאװ ,יד ןופ ןובשח

 טימ גייצעג ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ,בייל ןפיוא דגב ןייק טשינ ןבָאה

 ."ןבעל ַא ןכַאמ וצ סָאװ

 "רעטעברַא ןופ לָאר יד ןעוועג זיא קידנרידיצעד ןוא סיורג סרעדנוזַאב

 יד דנַאלשטייד ייב ןפמעקסיוא םייב -- עזַאפ רעטשרע רעד ןיא טעטימָאק

 ןעוועג ָאד זיא קידנרידיצעד .,ןדנָאפ עקיזָאד יד ןלָאצוצסיױא גנוטכילפרַאפ

 -עדילַאיצָאס רעשטייד רעד ןופ גנוציטשרעטנוא עוויטקַא יד ןעניוועג סָאד

 ,טעטימָאק-רעטעברַא רעד טריפעגכרודַא טָאה סָאד .,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמ

 "עװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא תובישח רעסיורג ןייז טימ

 ןטסילַאיצָאס עשטייד יד וצ ףליה ןופ "דרָאקערק ןכעלרעה ןייז טימ ,גנוג

 עשטייד יד ןָא .סיצַאנ יד ךרוד ןעוועג טגלָאפרַאפ ןענייז יז ןעוו ,ןרָאי יד תעב
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 -םימוליש םעד ןריפוצכרודַא ךעלגעממוא ןעוועג טלָאװ ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס

 ,הפגמ-*ַאקיטסַאװס; רעטיינַאב רעד ןופ ןרָאי יד ןיא דנַאלשטיײיד ןיא ךַאמּפָא

 -מעטּפעס ןט8 םעד) ןרָאװעג ןבירשעגרעטנוא ךעלדנע זיא ךַאמּפָא רעד ןעוו

 לעיצעּפס (* טעטימָאק-רעטעברַא ןופ לָאר עקידנרידיצעד יד זיא (1952 רעב

 ,סעיצַאזינַאגרָא עשידיי יד ךרוד ןרָאװעג טביולעג

 טָאה ,געװ ןטוג ַא ףױא ףױרַא ןענייז ןעגנולדנַאהרעטנוא יד רָאנ יו

 טעדנעװרַאפ ןלָאז רעטלעג יד זַא ,ןטסינויצ יד טימ ףמַאק ַא ןבױהעגנָא ךיז

 ערעדנַא יד רַאפ ךיוא רָאנ ,לארשי תנידמ ןופ ןטיונ יד רַאפ רָאנ טינ ןרעוו

 *עיסימָאק-יסילָאּפ; רעד ןיא דילגטימ ַא ןעוועג זיא טַאּפ .םיבושי עשידיי

 קנַאד ַא ,סָאמ רעסיורג ַא ןיא ,ןוא ןרָאװעג טפמעקעגסיוא זיא ןינע רעד ואוו

 יד סָאװ ,רַאלָאד ןָאילימ 833 ןופ זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ףמַאק ןייז

 ןָאילימ 107 ןלעװ ,ןלָאצוצסױא טעטכילפרַאפ ךיז טָאה גנוריגער עשטייד

 טעװ רעטלעג יד טָא טימ ןטלַאװרַאפ זַא ;לארשי ץוחמ ןרעוו ןבעגעגסיוא

 טַאּפ .םיבושי עשידיי עלַא ןופ טפַאשרעּפרעק עוויטַאטנעזערּפער תמאב ַא

 סָאװ *טַאר-ןרָאטקעריד, םעד ןיא רעייטשרָאפ רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא

 ,גנולײטרַאפ-טלעג יד ןריפכרודַא רָאי ןדעי טגעלפ

 -לעג יד טָא ןצונרַאפ וצ טכַארטעג רעריפנָא-טּפיױה יד ןבָאה הליחתכל

 עיצקורטטנַאקער רעשימָאנָאקע ןוא טעברַא-ףילער עטקעריד ףיוא זיולב רעט

 ,תוצופת יד ןיא

 "פיוא זיא רע ,ןטַאּפ ןופ ןטירטסױרַא יד ןעוועג ָאד ןענייז קידנרידיצעד

 ןוא םיריבג עסיורג יד ,םוטנדיייטלעוו ןופ רעייטשרָאפ יד רַאפ ןענַאטשעג

 "ַאינַאגרָא עשידיי עטסוי עכייר יד ןטָארטרַאפ ןבָאה סָאװ ,ןטַארקָאטסירַא

 עלַא ךרוד גנַאג ןשירָאטסיה ןשידיי ןצנַאג ןופ רעגָאזטרָאװ רעד יו ,סעיצ

 רע .טלעוו:תוינחור רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יו ,תורוד

 ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םענעמוקעגמוא ןצנַאג ןופ טנַאטנעזערּפער רעד ןעוועג זיא

 ןופ רמוש רעד ,טייקיטסייג רעשידיי ןופ םישודק עקיליײה יד ןופ ,םוטנדיי

 עלַא ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ ןרעמַאקצַאש ןוא ןעלכיה עטנערברַאפ יד

 ,ןעמרָאּפ עריא

 טָאה -- עמערָא יד ןגרָאזַאב לעירעטַאמ רָאנ טינ טניימ יובפיוא-רעדיוו

 רעשידיי ןופ טלעװ יד ןקיטסעפרַאפ יינספיוא טניימ סע -- טרעדָאפעג רע

 "נוא וצ טּפשמרַאפ זיא טיישקירעפעש רעקיטסייג ןָא קלָאפ שידיי ַא .תוינחור

 טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז טָאה .ד ,ס רעשטייד רעד טימ ןצנערעפנָאק יד ןיא (*
 | ,ךלעה ףלָאדַא
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 טּפַאשרעריפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רעניײמעגלַא רעד ןיא

 "שידיי רעד ןיא שידיי ןופ לָאר יד ייברעד זיא סיורג לעיצעּפס ןוא .גנַאגרעט

 ,רוטלוק

 -רילימיסַא עטלַא יד .ןטירטפיוא עשיטַאמַארד-טסכעה ןעוועג ןענייז סע

 םוצ ןרעיױא ערעייז טציּפשעגנָא ןבָאה ןרענָאילימ עקידנדער-שילגנע עט

 "רעוו יד ךַאװש ןעייטשרַאפ ייז .שידיי ףיוא סעדער ייז ןרעה לָאמ ןטשרע

 ,רעצ ןפיט ןייז טימ ,סָאטַאּפ ןסייה ןייז טימ רעבָא ייז טכיירגרעד טַאּפ .רעט

 ןרַאפ ךיז טלעטש ,םישודק יד ןופ ךַארּפש יד ,שידיי .ןרָאצ ןקימַאלפ ןייז טימ

 ,טכער עשירָאטסיה עריא טרעדָאפ ןוא שיט ןלַאנָאיצַאנ ןשידיי ןסיורג

 "ייר יד טָא ןבָאה טיוט סטַאּפ ךָאנ ךיוא ןוא ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא |

 עכעלסעגרַאפמוא עסיורג ענעי טנָאמרעד לָאמ טפָא ןדיי עטרילימיסַא עכ

 -נַאג רעד ןופ גנולעטשנייא יד טרעדנעעג שוריפב ןבָאה ייז ,(* ןטירטסױרַא

 ַא רעביא ךעלנייוועג ,טנעצָארּפ רעטמיטשַאב ַא .ץנערעפנָאק-םימוליש רעצ

 עשידיי ףיוא ןרָאװעג טמיטשַאב סיורָאפ ןופ זיא --- ךעלרעי רַאלָאד ןָאילימ

 ץנערעפנָאק ?סמיילקק רעד ןופ ןדנָאפ יד ןעוו ,רעטעּפש .תוכרטצה-רוטלוק

 -גייא לָאז'ס זַא ,ןריפכרודַא ןפלָאהעג טַאּפ טָאה ,ןּפעשסיוא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 "רַאפ ַא ןיא --- לָאז סָאװ ,*עיצַאדנופ-רוטלוק, עלעיצעּפס ַא ןרעו טלעטשעג

 "גנואיצרעד ןוא -רוטלוק עשידיי יד ןציטש רעטייוו --- םרָאפ רעטרענעלק

 ,ןטלַאטשנַא

 "יד םוצ סעיצַאדנעמָאקער ןכַאמ טגעלפ עיסימָאק-רוטלוק עלעיצעפס ַא

 ,זיא טַאּפ .רעטלעג עקיזָאד יד ןופ גנולייטרַאפ רעד ןגעוו טָאר-ןרָאטקער

 זיא רע :רעדילגטימ עטסקיטכיוו עריא ןופ רענייא ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ

 רעד רַאפ רשוי-ץילמ רעד ,רעפמעק רעד ,רעייטשרָאפ רעד ןעוועג ןטרָאד

 ןופ ,עּפָארײא ברעמ ןופ ,רעדנעל עלַא ןופ .טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעצנַאג

 םיא ךרוד ןוא םיא וצ ןָא ןעמוק עילַארטסיױא ןופ ,עקירעמַא-ןופצ ןוא -םורד

 "רעד רעירפ יוװ) סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עשידיי ןופ ןעגנַאלרַאפ-טעשזדוב יד

 םגה ,גנוריפנָא רעשידנוב רעטנוא ןטלַאטשנַא-רוטלוק יד ןופ ךיוא ,טנָאמ

 -םימוליש ןגעק ןעוועג גנולעטש עשידנוב יד זיא טייקכעלטנפע רעד רַאפ

 -נָאק-רוטלוק רעד רענעלּפ-טעברַא ערעייז וצ ןלעטש קרָאיײזינ ןופ .(ךַאמּפָא

 רענָאילימיטלומ רעטלַא רעד ,טעטימָאק ןשידיי רענַאקירעמא ןופ רעיײטשרָאפ רעד (*
 טָאה רע סָאװ ןסָארדרַאפ ױזַא טָאה םיא זַא ,טלייצרעד ןטַאּפ טָאה רָאמיטלַאב ןופ ןייטשולב
 ןרָאװעג טקריװַאב ױזַא זיא רע ןוא סעדער ענייז ןופ טרָאװ סעדעי ןּפַאכפיוא טנעקעג טינ

 רערעל ַא ןעמונעג טָאה רע ...זַא ,רוטלוק-שידיי רעד ןופ לָאר יד ןלעטשרָאפ ןייז ןופ

 וליפַא / ןיוש ןעק רע .רעסעב ןיוש םיא רע טייטשרַאפ טציא .,שידיי ןענרעל ןעמונעג ךיז ןוא

 יגנוטייצ עשידיי א ןענעייל לסיב ַא
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 רעביירש רעקילדנעצ .ַא"א עידעּפָאלקיצנע עשידיי יד ,"ָאוויי רעד ,סערג

 ,טעברַא רעשירעפעש רעייז טימ ןייגנָא ןענעק ידכ ףליה ןטעב רעשרָאפ ןוא

 ןעגנורעדָאפ ערעייז רַאפ סעיסימָאק-טעשזדוב יד ףיוא ךיז טלגנַאר טַאּפ

 רעבָא ,ןרעו טקידירפַאב ןעק ןעגנַאלרַאפ ערעייז ןופ לייט ַא זיולב ,יאדווַא

 ַא טריפעג טרעוװ ,ןפמעקסיוא ָאי ייז רַאפ ןעק טַאּפ סָאװ ,רעטלעג יד טימ

 ןופ סעיציזָאּפ יד ןטלַאהעגנייא ןרעוו סע ,רעדנעל עלַא ןיא טעברַא-רוטלוק

 "ונָאמ ,עקיטכיוו ערעדנַא יד ךָאנ ענייא ןעניישרעד סע ,גנואיצרעד רעשידיי

 "מוא ןופ השודק יד ןקיביײארַאפ סָאװ ,סעבַאגסױא-רעכיב עשידיי עלַאטנעמ

 "רעביא-טינ םעד ןרירטסנָאמעד ןוא םוטנדיי ןשיאעּפָאריײא-חרזמ ןטכַארבעג

 ,גנַאג"רוטלוק ןשידיי םענעכָארבעג

 -טלעוו יד וצ ןרָאפ טפָא ,טעברַא רעד טָא טימ תוכייש ןיא ,זומ טַאּפ

 ןופ ץנערעפנָאקא רעד ןופ ןוא ץנערעפנָאק-סמיילק רעד ןופ ןרָאפנעמַאזוצ

 סָאװ ,("ָאשזדָאקק תובית ישאר יד רעטנוא טנַאקַאב) ?סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 -סַאמ ןכעלטלעװלַא ןַא ןיא טעברַא ןוא ןסקָאװעגסױרַא ריא ןופ יוװ ױזַא זיא

 ןיא "בולק-ןטנעדיזערּפ, רעד יו רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא רעפעגמוא בַאטש

 רענייא זיא רע .ןעגַאהנעּפָאק ,ףנעג ,זירַאּפ ,ןָאדנָאל ןייק טילפ רע ,קרָאי-וינ

 סָאװ ,ןרָאפנעמַאזצ-רוטלוק עסיורג יד ןיא עטקילײטַאב עטסקיטכיוו יד ןופ

 1957 ןיא "ץנערעפנָאק-תוינחורג רעד ףיוא ,םילשורי ןיא ןפורעגפיונוצ ןרעוו

 ַאזַא סיױרַא טפור ןוא םלוע ַאזַא וצ טיצ סָאװ ,טַארעפער ןסיורג ַא רע טלַאה

 -רעּפ זיא רע רעכלעוו טימ) ריאמ עדלָאג יו ערעדנַא ןייק טינ זַא ,גנַאלקּפָא

 רעד ןופ ןעמָאנ ןיא םיא טרעפטנע (טעדניירפַאב םערַאװ רעייז ךעלנעז

 ,גנוטכיר רעשיטסינויצ

 ןשידיי ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא רַאפ ףיוא טַאּפ טערט לָאמ ןטצעל םעד

 םילשורי ןיא ץנערעפנָאק-ךוניח רעשידיי רעכעלטלעװלַא רעד ףיוא םורָאפ

 ןוא ןשיזיפ ןייז ףיוא טקירדעג רעווש ןַאד ןיוש טָאה רעטלע יד ,1962 ןיא

 ןשידיי ןופ גנואיצרעד ,ךַארּפש עשידיי ,לוש עשידיי רעבָא ,דמעמ ןקיטסייג

 -עגפױרַא קירוצ רָאי קיצפופ עּפַאנק טימ ךָאד רע זיא םעד טימ -- דניק

 -יבָאמ רעוט-לוש ןוא רערעל רעטלַא רעד טָאה !ןבעל ןשידיי ןיא ןעמואווש

 דילגטימ ַא ןעוועג ,םילשורי ןייק ןרָאפעג ,תוחוכ עטצעל ענייז שממ טריזיל

 יד רַאפ םירבדמה שאר רעד ןעוועג ,ץנערעפנָאק רעד ןופ םוידיזערּפ ןופ

 .רעדנעל עלַא ןופ ןלוש עשידיי

 םוצ זיא טעברַא רעכעלטּפַאשלעזעג ןייז ןופ העיקש עמַאס רעד ןיא
 -ינוא רעמילשורי ןופ לָאז ןיא ענובירט רעד ףיוא ןענַאטשעג לָאמ ןטצעל
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 טֿפַאשרעריֿפ רעלַאנָאיצַאנ רעשידיי רענײמעגלַא רעד ןיא

 יד ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעריפ רעקירָאה-רעבליז רעד טעטיסרעוו

 ןייז ןיא טָאה ןוא ןזעוו:לוש ןכעלטלעוו-שידיי ןופ רענָאיּפ רעד ,תוצופת

 "רעד רעשידיי רעד ןיא רוטַארעטיל עשידיי ,ןושל שידייא ןגעוו טַארעּפער

 טפמעקעג גנוגייצרעביא רעשירָאטסיה רעפיט ןוא ןביולג ,טומ טימ ?גנואיצ

 ןייז טנידעג יירטעג טָאה רע עכלעוו ,ןלַאעדיא ןוא ןליצ עקיבלעז יד רַאפ

 ןשידיי םענרעדָאמ ןופ ווירב-סוחי םעד טרעדלישעג טָאה רע .ןבעל ץנַאג

 לטנַאמ םענעטנַאילירב ןטימ ןרָאװעג ןעמונעגמורַאפ ןיוש זיא סָאװ ,ןזעוו-לוש

 רעד ןופ ןעוטפיוא יד ןוא שידיי ןופ לָאר עשירָאטסיה יד ,"עדנעגעל ןופ

 :טרעלקרעד טָאה רע .,רוטַארעטיל רעשידיי
 ןריובעג זיא שידיי .שידיי ןופ עטכישעג יד זיא רָאי טנזיוט;

 .ןעגנורעדנַאװ עשידיי ןופ ןגעוו יד ףיוא ןסקָאװעגסיױא ןוא ןרָאװעג
 ,המכח עשידיי יד ןוא טיױנ עשידיי יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה סע
 ןענייז סע .הלואג ןופ תומולח יד ךיז ןיא ןעמונעגניירַא טָאה שידיי
 "יימ ערעייז ףיוא שידיי טימ ןדיי ןענָאילימ ןרָאװעג ןעמונעגקעווַא
 .רעטייו טבעל ןושל שידיי רעבָא .רעל

 רעד ןופ ךיּפעט ַא ןענייז עמעָאּפ עשידיי ַא ,שיידיי ןופ ץַאז ַא |
 ןופ רעדנעל יד ּפָא ךיז ןעלגיּפש סע ןכלעוו ןיא ,עטכישעג רעשידיי

 .,דניק ןריובעג-יינ ןייק טינ זיא קלָאפ רעזנוא .ןעגנורעדנַאװ עשידיי
 ּפיל רעטשרעביוא רעד ףיוא ןָאטעג לענש ַא םיא טָאה ךאלמ ַא סָאװ
 ןוא טסואוועג טציא זיב טָאה סע סָאװ ,ץלַא ןסעגרַאפ טָאה סע ןוא
 ןושל ןשידיי ןיא .רעביא טינ ךיז טסייר ןורכז-סקלָאפ רעד .טרעהעג
 .קלָאפ ןופ ןורכז רעד ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא

 יד .םידימלת יד וצ ןעגנערב סע ףרַאד גנואיצרעד עשידיי יד
 ןַא טימ רָאנ ,םימותי עשירָאטסיה ןייק טינ ןענייז רעדניק עשידיי
 טימ ןגעמ ייז סָאװ ,תורוד ןופ סױרַא ןעמַאטש ייז .ווירב-סוחי ןטלַא

 ."ןריצלָאטש יז

 שיט רעלַארטנעצ רעד 2

 "ירק יד .טריזיליבַאטס ךיז טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טייקיטעט יד

 "עגנוה יד ןעװעטַאר וצ טייקידנעווטונ רעקידנגנירד ריא טימ עידַאטס-סיז

 -עגנָא טָאה ךעלמימותי עשידיי ןפלעה וצ ,ענערָאװעג-לוצינ עקנַארק ,עקיר |

 "נָא ןילַא ךיז טָאה םַארגָארּפ-עיצַאטּפָאדַא-רעדניק רעד ,ןייגייברַאפ ןביוה

 יד ןסילש טנעקעג ןעמ טָאה ערעדנַא יד ךָאנ ענייא .ןרידיווקיל ןביוהעג

 עטמירַאב יד ןרָאװעג טכַאמרַאפ זיא ,1961 ןיא ,עטצעל יד) רעזייה-רעדניק
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "עג טקידיילעגסיוא ןענייז ןרעגַאל יּפ-יד יד ,(זירַאּפ רעטניה םייה*קעדַאלוװ

 -ירעמַא ןייק עטרעדנַאװעגסױא יד ,עיגלעב ,ךיירקנַארפ ןופ ןדיי יד .ןרָאװ

 טקיטייגעג טינ רעמ ךיז ןבָאה עקירעמַא-ןייטַאל ,עילַארטסױא ,עדַאנַאק ,עק

 "סיב ןוא טלצרָאװעגניא ךיז טָאה לארשי תנידמ .ףליה רעלעיסנַאניפ ןיא

 -רַא עטיובעגפיוא-קירוצ יד .תורבעמ יד ןדניוושרַאפ ןעמונעג ןבָאה זייווכעל

 ,סיפ ענעגייא ףיוא ןענַאטשעג ןיוש ןענייז סעיצוטיטסניא-רוטלוק ןוא -רעטעב

 ,ןרָאי ,םישדח ,ןכָאװ ,געט *עקידעכָאװ; ןעמוקעגנָא ןענייז סע

 "-יבָאמעד; ַא ןעמוק לָאז סע זַא ,רַאפעג יד ָאד זיא ןטייצ עכלעזַא ןיא

 | ,"תוחוכ יד ןופ עיצַאזיל

 ןעגנולעג זיא'ס לייוו ,רַאפרעד סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןעשעג טינ זיא סָאד

 זיא'ס .תוחוכ עשירעפעש עלַא טקינייארַאפ ןטלַאה ,ןעלמַאזפיונוצ סנטיײצַאב

 רעסיורג ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רעטנעצ םעד ןיא ןוא רעטנעצ ןייא ןעוועג

 "עג זיא סָאװ ,עיגרענע רעכעלדימרעדמוא ,עיזיוו רעמַאזכַאװ ,טעטירָאטיױא

 ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ןלייט עלַא טימ ןדנוברַאפ ןעוו

 -- ןטייקיטעט עלַא טרינידרָאָאק טָאה ןוא גנוגעװַאב-רוטלוק רעשידיי רעד

 .טַאּפ בקעי

 ןַארטַא םעד ןופ תיבה תכונח יד ןעמוקעגרָאפ זיא 1952 יַאמ ןטפ םעד

 -עגרעבירַא ןיהַא ךיז ןבָאה טעטימָאק-רעטעברַא םעד רעסיוא .,זיוה-רוטלוק

 "ידיי יד ,"טפנוקוצ, יד ,גַאלרַאפ-ָאקיצ רעד ,סערגנָאק-רוטלוק רעד ןגָארט

 "ייש רעסיורג רעד .וויכרַא-יקסרוק ןטימ "דנובא רעד ,עידעּפָאלקיצנע עש

 -רוטלוק עקיטכיוו רַאפ ץַאלּפ רענעמונעגנָא ןַא ןרָאװעג ךיילג זיא לָאז רענ

 ,ןפערטנעמַאזוצ

 "נעצ"וורענ רעד ןעוועג זיא קָאטש ןטירד ןפיוא רעמיצ-טעברַא סטַאּפ

 "שיט רעלַארטנעצ; רעד ןרָאװעג זיא שיט-טעברַא ןייז ,זיוה ןצנַאג ןופ רעט

 ןענָאפעלעט ןייג רעהפיוא ןָא ןגעלפ ןענַאד ןופ .גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןופ

 עטסקיטכיוו יד וצ ,סנָאינוי-דיירט יד ןופ רעריפ יד וצ ,גניר-רעטעברַא םוצ

 "עברַא ןופ םינינע ןגעוו ןעגנוציז עקידרדסכ יד רעסיוא .רעביירש עשידיי

 "גָאק רוטלוק ןופ םוידיזערּפ סָאד ןעמוק רדסכ ָאד טגעלפ טעטימָאק-רעט

 "ןצ; רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד ,"טפנוקוצ רעד ןופ עיצקַאדער יד ,סערג

 -ַאב וצ ,רעביירש עשידיי ןופ סלבוי ןרעייפ וצ ןטעטימָאק יילרעלכ ,"טפנוק

 םעד ייב עקַאט ןרעװ ןפַאשעג ןגעלפ ךוב שידיי ַא ןעניישרעד סָאד ןסירג

 שרעדנַא טינ לָאז טַאּפ זַא ,ןײטשַאב ןגעלפ רעביירש יד ןוא) שיט ןקיזָאד

 -ָארּפ ַא ואוו ,(גנוצַאשּפָא-גנוסירגַאב ַא ןטלַאה רעדָא ץיזרָאפ םעד ןריפ רָאנ
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 שיט רעלַארטנעצ רעד

 ינַאגרָא ענעדיישרַאפ יד ןופ רעריפ יד ןגעלפ -- תורצ עלעירעטַאמ ,םעלב

 -סױרַא לָאז רע ,ןייז בשימ ךיז רעמיצ-טעברַא ןייז ןיא ןטַאּפ וצ ןעמוק סעיצַאז

 ךעלנעזרעּפ ןרָאפקעװַא ןוא לטנַאמ םעד ןָאטנָא ךיילג טגעלפ טַאּפ ןוא .ןפלעה

 .ףליה ןלעוּפ ,ףרַאד ןעמ ןעמעוו ייב ןרינעוורעטניא

 עלַא ןופ ווירב קעּפ עיינ טימ ןרעוו טגיײלַאב שיט רעד טגעלפ גָאט ןדעי

 ,ןטַאּפ וצ טַאװירּפ ןבירשעג ייז ןופ ליפ ; םלועה תוצופת עלַא ןופ ןוא טעטש

 טקידיײלרעד רעסעב לָאז ןינע ןייז ידכ זַא ,טסואוועג טָאה רעדעי םערָאװ

 ןטַאּפ וצ טקעריד ןביירש םעד רעסיוא ךָאנ רע ףרַאד ,ןרעוו

 -גנע ,עילַאטיא ,דנַאלשטייד ,ךיירקנַארפ ןופ רעריפ-רעטעברַא עקיטכיוו

 -רעטעברַא ןשידיי ןיא טיזיוו ַא ןטַאטשּפָא ןזומ ייז זַא ,טסואוועג ןבָאה דנַאל

 -פיוא עקידבוט-םוי ַא ןענעדרָאניײא ייז רַאפ ךיילג טגעלפ ןעמ ןוא טעטימָאק

 -פיוא ,דייר עכעלטייזנגעק עקיצרַאה ךרוד ,טגעלפ סע רעכלעוו ףיוא עמַאנ

 ןופ רעטעברַא עשידיי יד ןופ גנודניברַאפ יד ןרעוװ ןכָארטשעגרעטנוא יינס

 ,גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד טימ עקירעמַא

 רעמיצ-טעברַא סטַאּפ ךרוד ךָאנ טגעלפ טייל עקיטכיוו יד רעסיוא רעבָא

 -ערקעס ַא :"ןשטנעמ עכעלנייוועג, ןופ םָארטש רעכעלרעהפיואמוא ןַא ןייג

 "ידיי ַא ,ץניװָארּפ רעד ןופ רעוט ַא ,שטנערב גניר-רעטעברַא ןַא ןופ רַאט

 ףיש ןופ סָאװ רָאנ ַא ,דנַאלסיױא ןופ רעדנזיירכרוד ַא ,שטנעמ-רוטלוק רעש

 סטַאּפ ןופ ריט יד זיא ןעמעלַא ייז רַאפ ...טנַארגימע רענעמוקעגּפָארַא

 ,יירפ לָאמ עלַא שיט-ביירש ןייז ייב לוטש רעד ,ןפָא ןעוועג לָאמ עלַא רעמיצ

 ןסעומש ערעגנעל ףיוא טייצ ןענופעג טייקנעמונרַאפ ןייז ןיא טָאה טַאּפ ןוא

 ,ףליה םיא רַאפ ןגרָאזַאב ,םענעמוקעג-יינ םעד ןקיטומרעד וצ ףיוא ,ייז טימ

 יד ךיוא ןריזיטַאמַארד ןענעק וצ ןעוועג זיא טייקיאעפ עסיורג סטַאּפ

 רעדָא רָאי ַא ,ךיז טכוד ,ןעוועג .ןעמעלבָארּפ ןוא ןשינעעשעג עקידעכָאװ

 "ַאוצ ַא ןריזינַאגרָא טגעלפ טַאּפ ןעוו רעבָא .ןטייקיטעט עניטור ןופ ייווצ

 "רעטעברַא רעד ןופ ץנערעפנָאק-טכירַאב ַא ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רָאפנעמ

 -עקורט יד ןופ ,ןטקַאפ עכעלגעטיגָאט יד ןופ טנעקעג רע טָאה עיזיוויד גניר

 ןטכעלפניירַא םעד ןיא טגעלפ רע .ןינב קידנּפַאכרַאפ ַא ןעיובפיוא ןרעפיצ ענ

 "ַאב יד ,טייקידבוט-םוי יד .סָאטַאּפ םענעגייא ןייז ןוא עיזיוו ענעגייא ןייז

 ןיא ןטעברַא *עיורג; יד רַאפ עיגרענע ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא גנורעטסייג

 -רעטעברַא ןשידיי םעד ןטלַאהעגנייא טָאה סָאד .םישדח עקידרעטעּפש יד

 -קרַאטש ןוא ןטייקיטעט עטרענעלקרַאפ יד ףיוא טקוקעג טינ -- טעטימָאק
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 -ניימעג רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןבושח ןייז ףיוא -- טעשזדוב םענעטינשעג

 ,םלוע ןשידיי ןופ טײקמַאזקרעמפיוא ןופ רעטנעצ ןיא ,עד

 ןייא ןיא ןּפוטשנײרַא ןטייקיטעט עלַא יד טָא טנעקעג טָאה טַאּפ ױזַא יו
 ןרעפטנע ,רַאטערקעס סלַא טעברַא עקידנּפעשסיוא ןייז ןָאט ,גָאט-סטעברַא
 -ַאר עכעלטנכעוו ןייז ןריטקיד ,ווירב עלענָאיצַאזינַאגרָא רעקילדנעצ ףיוא
 רעקילדנעצ ,סמודנַארָאמעמ ןרילָארטנָאק רעדָא ןטעברַאסיוא ,םַארגָארּפ-ָאיד

 עשירַארעטיל ןוא עשיטסילַאנרושז ןייז ןָאט ךָאנ ןוא ןטַארעפער ןוא סעדער
 -רעביא ןָא טעברַאעג טָאה רע ,תמא ,דוס ןייז ןיוש טביילברַאפ --- טעברַא

 ,געט-ורּפָא ןוא געט-ןכָאװ יד ןיא ,טכַאניב טעּפש זיב ירפרעדניא ןופ סייר

 ןייז ןיא שיט-סטעברַא רעניילק רעד ,ןסייררעביא-עיצַאקַאװ עצרוק יד תעב
 דייס-טסיא רעטלַא רעד ףיוא רעזייה עוויטַארעּפָאָאק עיינ יד ןיא גנוניואוו

 ןופ ןטקעיָארּפ ,סרעפטנע ,ווירב טימ טקעדַאב-ךיוה ןעוועג קידנעטש זיא

 ,ןטּפירקסונַאמ ענעבױהעגנָא ןוא סעיצַארַאלקעד ,סעדער

 ענייז ןוא לָאר ןייז טצַאשענּפָא טָאה טלעװ עשידיי יד ,גנוגעווַאב יד

 ןעמוקַאב רע טָאה רָאי 70 ןרָאװעג טלַא 1960 ןיא זיא רע ןעוו .ןעוטפיוא

 טזָאלעג טינ רע טָאה גנורעייפ-ייליבוי ןייק) טלעוו ןקע עלַא ןופ ןעגנוסירגַאב
 : יױזַא עטַאד עקיזָאד יד טנכייצרַאפ טָאה טעטימָאק-רעטעברַא רעד .(ןריפכרודַא

 -לעזעג-רוטלוק עקיטכיוו עקירָאיגנַאל רעייא ּפָא ןצַאש רימ;
 ןגארטייב עשירעביירש עקיטכיוו ערעייא ,טייקיטעט עכעלטּפַאש
 ריא סָאװ ןרָאי עלַא יד ךיוא ןצַאש רימ ,ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא
 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ רַאטערקעס-װיטוקעזקע רעד טנעז
 החּפשמ רעייא טימ טנוזעג ןופ ןרָאי ליפ ךָאנ ךייא ןשטניוו רימ ןוא
 רעשירעפעש רעקידנרעק רעייא ןופ גנוצעזרָאפ עקידרעטייוו ןוא
 ,"טייקיטעט רעשירעביירש ןוא רעכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק

 -עווַאב רעד ןיא עיציזָאּפ עלַארטנעצ ןייז ,גלָאפרעד רעכעלנעזרעּפ ןייז

 ,סיורג רעייז ןעוועג עקַאט ןענייז טלעוו רעצנַאג רעד רעביא תובישח ןייז ,גנוג

 רעקרַאטש ןרָאװעג זיא סָאװ ,ורמוא ןַא טגָאנעג רדסכ טָאה ץרַאה ןיא רעבָא

 : רָאי וצ רָאי ןופ

 יד רעבָא ,ןרָאװעג רענעלק עקַאט ןענייז ןדיי רַאפ ןרַאפעג עשיזיפ יד

 -רַאפ טינ ןענייז עיצַאלימיסַא-רוטלוק בילוצ םויק ןקיטסייג ןרַאפ ןרַאפעג

 ענעפורעג ױזַא עצנַאג יד ,רעגייטש-סקלָאפ רעשידיי רעטלַא רעד .ןדנואווש

 טינ ,ןייגרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה רוד ןשיטנַארגימיא ןופ ?רוטלוק-לטעטש;

 ןופ םינינב עזעידנַארג יד ןוא רעדילגטימ לָאצ רעסיורג רעד ףיוא טקוקעג
 -גיא טנעקעג טינ טלעוו עזעיגילער יד טָאה ,ןעלּפמעט ןוא סעגָאגַאניס יד
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 טפַאשיירטעג ַא רוד םעיינ ןיא ןצנַאלפנייא ןוא רוד-ןטנַארגימיא םייב ןטלַאה

 ,ןסקָאדָאטרָא-ַארטלוא יד ןופ םַאנסיױא ןטימ) רעגייטש ןזעיגילער ןשידיי םוצ

 רעד ,(טרעדנואווַאב קרַאטש טָאה טַאּפ טײקנטלַאהעגסיױא ןוא ןביולג סנעמעוו

 יד ןיא ןגעלעג טנעצָארּפ 99 ןיא זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא ךוניח רעשידיי

 רוד םעיינ םעד ןבעג וצ ןזיוװַאב טינ טָאה ,רָאטקעס ןזעיגילער ןופ טנעה

 לָאמ ןייק זיא לוש עכעלטלעוו-שידיי יד .,ןייזטסואווַאב ןוא ןסיוו ןשידִיי ןייק

 "עניא ןופ טנעקעג טָאה טַאּפ ,רָאטקַאפ-ןסַאמ ןייק ןעוועג טינ עקירעמַא ןיא

 ןרַאפ רָאטקורטסניא-לוש ַא ןעוועג רע זיא 1929 ןיא :טיײקכַאװש ריא קיניײװ

 ןיא טקילײטַאב רדסכ ךיז רע טָאה רעטעּפש .קרָאי-וינ ןיא גניר-רעטעברַא

 ןיוש .םיבוט-םוי רַאפ ןטסקעט ,רענעלּפ טיירגעגוצ ,ןצנערעפנָאק-לוש יד

 רערעל סלַא סַאלק-לוש םוצ קעװַא קירוצ רע זיא ןבעל ןייז ןיא טעּפש רָאג

 .לושלטימ גניר-רעטעברַא רעד ןיא םידומיל עכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןופ

 יו --- עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש יד ןעזעג טַאּפ טָאה רעבָא רקיע רעד

 ןופ ךַארּפש-רוטלוק ןוא ךַארּפש-דייר יד סלַא ,ץַאלּפ םעד ּפָא טערט שידיי

 ןיא ןוא לָאצ ןיא ןייא טקנירש רָאטקעס-שידיי רעד ,ןדיי רענַאקירעמַא יד

 "יױרג יד ןעמונעגרעביא טינ טָאה רוד רענעריובעג-יה רעיינ רעד .סולפנייא

 ,השורי-רוטלוק עס

 ןרָאטקעס עלַא ךעלנייּפ טפערט עיצַאלימיסַא עכעלכַארּפש יד ,יאדוװַא

 ןכעלטלעוו-שידיי ןרַאפ לַאּפָארטסַאטַאק שממ זיא יז רעבָא ,ןבעל ןשידיי ןופ

 דוסי ןפיוא קלָאפ ןשידיי ןופ םויק םעד ןעיוב טלָאװעג טָאה סָאװ ,רָאטקעס

 ,שידיי ,ךַארּפשסקלָאפ רעד ןופ

 ןסירעגּפָא ןרָאי יד ןופ ףיול רעכעלדיימרַאפמוא רעד טָאה לייוורעד ןוא

 -עברַא יד ,(* רוד סטַאּפ ןופ רעייגטימ יד -- םעד ךָאנ ,םינושאר יד רעירפ

 ןרעװ וצ ןביוהעגנָא טָאה סע .רעיוב-רוטלוק ,רערעל ,רעביירש ,רעוט-רעט

 טָאה רע עכלעוו ףיוא ןעגנולמַאזרַאפ יד ףיוא ןוא םיא םורַא רערעטיש ץלַא

 יד גנושירפּפָא ַאזַא ןייז םיא רַאפ ןגעלפ רַאפרעד ,ןטערטסױרַא טפרַאדעג

 זיא רוד"ןטנַארגימיא רעד טָא ואוו ,םיבושי "ערעגניי-שיגָאלָאיב; וצ סעזייר

 "-עיצקעל עכיירגלָאפרעד קידלַאװג ןייז לשמל יװ .קידנרינימָאד ןעוועג ךָאנ

 טגעלפ םייהַא ךיז ןרעקמוא ןכָאנ רעבָא ,1956 ןיא עילַארטסױא ןייק רוט |

 "טפַאשלעזעג ןשידיי ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ ירפ ױזַא טָאה טַאּפ לייוו )*

 ליפ טָאה ןוא יז ןופ רעגניי רָאי רָאּפ ַא טימ ןעװעג רע זיא ,ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעל

 .טבעלעגרעביא ייז ןופ
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 ...סעדער-דּפסה ...תויוול ...ןגָאלָארקענ :עקיבלעז סָאד ןרזחרעביא ךיז

 -י ,ןעגנונָאמרעד-טייצרָאי ,.. ןעגנולמַאזרַאפ-םישולש

 -רעביא טזומעג ךעלדיײמרַאפמוא טָאה טעברַא רעד ןופ טקנוּפ-רעווש רעד

 -רַא ןופ טעשזדוב רעד טָאה 1951 ןיא ןיוש ,עקירעמַא ףיוא ןרעוו ןגָארטעג

 -עמַא ןיא תואצוה ענעגייא ףיוא 9272,000 ןעזעגסיורָאפ טעטימָאק-רעטעב

 יבגל) סעיצוטיטסניא רענַאקירעמַא רַאפ סעידיסבוס ףיוא 954,000. ןוא עקיר

 -ַאטּפָאדַא-רעדניק, רַאפ 9153,000 ןוא דנַאלסיױא ןיא תואצוה ףיוא 0

 9252,000 ןפָארטַאב תואצוה רענַאקירעמַא ןבָאה רעטעּפש רָאי 5 טימ .("עיצ

 .,9451,000 ןופ טעשזדוב םענײמעגלַא ןַא ןופ

 טינ רקיע רעד ןעמוק ןיוש ןגעלפ טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןדנָאפ יד

 -עגלַא עלַאקָאל רעקילדנעצ ןופ סעידיסבוס ןופ רָאנ ,ןעגנולמַאז"ןסַאמ ןופ

 טימ ןרעװ ןבעגעג ןגעלפ סָאװ ,("ןדנָאפ ריעפלעוו;) ןדנָאפ ןשידיי עניימ

 -עמַא רַאפ רָאנ ןרעוו ןבעגעגסיוא ןפרַאד ייז זַא ,גנומיטשַאב רערָאלק רעד

 גנוקידנעטשרַאפ ,עיצַאנימירקסיד ןגעק ןפמַאק ףיוא) ןטייקיטעט רענַאקיר

 - ,(לגידא ,סעּפורג-ןסַאר ןוא עזעיגילער ןשיווצ
 רעד ןיא ןסעצָארּפיגנולקיװטנַא יד טגלָאפעגכָאנ םַאזקרעמפיוא טָאה טאפ

 םויה רדס ןפיוא טלעטשעג רדסכ טָאה רע .עדניימעג רעשידיי רענַאקירעמַא

 טציטשעג שיגרענע טָאה רע ,ןבעל-הליהק רענַאקירעמַא ןופ ןעמעלבָארּפ יד

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,ןטייקיטעט רענַאקירעמַא רַאפ טנעמטרַאּפעד םעד

 -רעטעברַא רעד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא

 ירעמַא ןַא ןופ גנוטלַאטשעג רעד ןיא ןטעברַאטימ וויטקַא ףרַאד רָאטקעס

 רַאפ ,עיצַאנימירקסיד ןגעק ףמַאק ןיא ,הליהק רעשידיי ַא ןופ םרָאפ רענַאק

 "סנבעל יד ןיא זיא סָאד לייו -- ןסַאר עטקירדרעטנוא יד ןופ טכער יד

 .בושי ןשידיי ןופ ןסערעטניא

 ןענייז סָאװ ,רעוט עגנוי יד ןעוועג ברקמ קרַאטש ךעלנעזרעּפ טָאה רע

 "עג זיא *שזַאגַאב רעשידייא סנעמעוו -- טעברַא רעד וצ ןרָאװעג ןגיוצעגוצ

 ,טרעלקעגפיוא ייז רע טָאה טעברַא רעכעלגעט-גָאט ןיא .רעניילק ַא רעייז ןעוו

 גנוגעװַאב רעטעברַא עשידיי ,רוטלוק עשידיי ,ןבעל שידיי סָאװ טנרעלעג

 "טלענקעגנייאק ייז טימ טעברַא רעד ךָאנ וליפַא רע טָאה רָאי ןייא .טניימ

 ןופ רעריפנָא-טּפױה עקיטציא יד ןופ לייט ןוא שידיי ןביירש ןוא ןענעייל

 ןעקנַאדרַאפ וצ םיא עקַאט ןבָאה גניר-רעטעברַא ןוא טעטימָאק-רעטעברַא

 .שידיי ןענעייל טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 -קעװַא ןייז רַאפ טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאפ רעסיורג ןייז רעבירעד זיא סע
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 "ידיי רעקידרעטייוו ןופ תודוסי ןלעטשוצפיוא ןזיװַאב טעברַא רעד ןופ ןייג

 -טפַאשלעזעג ןשידיי רענַאקירעמַא ןופ ןעמרָאפ עיינ יד ןיא טייקיטעט רעש

 רעגייטש רעייז ףיוא --- ןלָאז סָאװ ,"םישרוי; ןזָאלוצרעביא ןוא ןבעל ןכעל

 ,טעברַא יד ןצעזרָאפ --

 םעיינ םעד ןיא ןעק ךעלנעזרעפ רע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע רעבָא

 רעיוב ַא ןייז רָאנ ןעק רע ,ןליּפש טינ לָאר עקידנריפנָא ןייק טיבעג-סטעברַא

 ןייז ,טעּפמיא ןייז ,גנורַאפרעד ןייז רעבָא ,תורוד יד ןשיוצ קירב רעד ןופ

 .ןריפרעבירַא טינ ןיהַא רע ןעק סָאטַאּפ

 םעד טימ ןבעגעגּפָא רעמ ןוא רעמ ץלַא ,ןרָאי יד טימ ,ךיז רע טָאה

 ןרעוװ ןטלַאהעגפיוא טפרַאדעג טָאה עיציזָאּפ סנעמעוו ,טיבעג-רוטלוק ןשידיי

 ןעמעלַא ןופ ןעוועג זיא לָאר עקידנריפנָא ןייז ואוו ןוא תוחוכ עלַא טימ

 ןרָאי עטצעל יד ןיא זַא ,ןגָאז וצ אמזוג ןייק ןייז טינ טעװ סע .טנעקרענָא

 -ידיי ףיוא ןבעגעגּפָא טייצ-סטעברַא ןייז ןופ טפלעה ַא ןטסקינײװמַא רע טָאה

 ָאטקַאפ-עד רעד ,רָאטַאנידרָאָאק רעד ןעוועג ךָאד זיא רע .םינינע-רוטלוק עש

 "רוטלוק ןכעלטלעװ ןשידיי ןצנַאג ןופ "םינינע-רוטלוק רַאפ רעטסינימ,

 | .רָאטקעס

 "נוגנידַאב עטרעדנעעג יד טָא ןיא זַא ,ךעלריטַאנ ןעוועג ךיוא זיא סע

 ןבײהפורַא קירוצ ןקסע ןכעלטפַאשלעזעג םעד ןטַאּפ וצ לעלַארַאּפ לָאז ןעג

 ןרָאי-סיזירק יד ןיא טָאה סָאװ ,טַאּפ רעטייווצ רעד תובישח רעכיילג וצ ךיז

 ןעּפ יד זַא .רעביירש רעד טַאּפ -- טנורגרעטניה ןיא לסיב ַא ןייטש טזומעג

 "נָא ןוא ןרעסערג ץלַא ןַא ןעמענרַאפ לָאז בוטש ןיא ךיז ייב שיט-ביירש רעד

 ,טייקיטעט רעשירעפעש ןוא ןבעל ןייז ןיא טרָא םענעעזעג

6 



 ןטעּברַא עשירעלעטשטפירש
9 1965 

 ןיז ילכ רעכעלטפַאשלעזעג ַא -- ןעּפ יד ,54 |

 עסערּפיגָאט רעשידיי רעד ןיא  .א |

 "עג ןענייז רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעד טַאּפ ןוא רעביירש רעד טַאּפ

 "רעּפ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןופ ןטקעּפסַא ענעדנוברַאפ-שינַאגרָא ייווצ ןעוו

 טָאה סעדער ענייז ןיא ןוא טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג סטַאּפ ןיא ,טייקכעלנעז

 םעד ןוא רעביירש-ףורפיוא ןוא -לקיטרַא ןופ ןערב םעד טליפעג רדסכ ןעמ

 עשיטעטַאּפ ,עקידנריר ןיא עכעלנעזרעּפ סָאד טרעדליש סָאװ ,טסירטעלעב

 עשירעלעטשטפירש ןייז ןוא .ןכירטש עשירעלטסניק עטיירב ןוא רעטרעוו

 "עג טָאה רע עכלעוו רַאפ ,ןליצ עכעלטפַאשלעזעג יד טנידעג טָאה טייקיטעט

 ,טפמעק

 עסערּפיגָאט רעד ןיא ךיז רַאפ ןענופעג טינ עקירעמַא ןיא טָאה טַאּפ

 "גנוטייצסקלָאפ עשידנוב יד ןעוועג זיא סע יװ ,ענובירט עשירעפמעק ַאזַא

 יד ףיוא ןעלקיטרַא עקיכָאק טימ ןריגַאער לָאז רע רעכלעוו ןיא ,ןלױּפ ןיא

 ןדָאלסיוא שיריל-שירעלטסניק ןענעק לָאז רע ואוו ,טייצ רעד ןופ ןשינעעשעג

 גָאט ןופ ןשינעעשעג עניילק ןוא עיורג ןענעק לָאז רע ואוו ,ןליפעג ענייז

 ,טייצ רעשיגארט רעד ןופ ןלָאבמיס וצ ןבייהרעד

 --- 1958 זיב 1944 ןופ "סטרעוװרָאפ, ןיא ןעלקיטרַא טקורדעג טָאה רע

 יד טַאהעג לָאמ עלַא טינ ךיוא טָאה רע רעבָא ,(* ןסייררעביא ערעגנעל טימ

 ,טלָאװעג סע טָאה רע יװ ,סעמעט ןופ לַאװסיױא ןופ טייהיירפ עלופ

 -רָאפ, רעד טָאה 1951 ןיא .טלעטשעגּפָא טעברַאטימ עטפָא יד ךיז טָאה 1950 ךָאנ (*
 -קיטרַא 816 וצ -- 1953-1952 ןרָאי יד ןיא ,ןטַאּפ ןופ לקיטרַא ןייא רָאנ טקורדעג "סטרעװ

 "עג ןעוװעג ןענייז 1956 ןיא ,לקיטרַא-טייהנגעלעג ןייא וצ רעדיװ 1955 ןוא 1954 ןיא .ןעל
 ,לארשי ןופ ןעלקיטרַא-עזייר 4 --- 1958 ןיא ןוא עילַארטסױא ןופ ןעלקיטרַא-עזייר 8 טקורד
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 ןיז ילכ רעכעלטּפַאשלעזעג ַא -- ןעּפ יד

 זיא רע .לוע ןַא יו טכַארטַאב ןביירש סָאד טָאה רע זַא ,טינ טניימ סָאד

 רע ."רעביירש רעװיסלוּפמָאקא ַא ,ןקירדסיוא ױזַא ךיז ןעק ןעמ ביוא ,ןעוועג

 ענייז טנעיילעג רָאנ טינ ןבָאה רעזעל יד ןוא -- ןביירש טזמעג שממ טָאה

 רעייז טימ ןרעװ ןסירעגטימ ןגעלפ ייז רָאנ ,סערעטניא טימ ןעלקיטרַא

 -כעלגעמ יד ןרָאלרַאפ 1950 ךָאנ טָאה רע זַא .טײקנדָאלעגנָא רעלענָאיצָאמע

 טַאהעג םעד ןופ רע טָאה --- םלוע ןטיירב ןרַאפ ןביירש וצ רעלוגער טייק

 ,שפנ תמגע סיורג

 ױעקנַאדעג יד ןוא סעמעט יד ןעלדנַאהַאב רעטיירב טינ ָאד ןענעק רימ

 עלופ ַא .ןעלקיטרַא-סגנוטייצ ענייז ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה טַאּפ סָאװ

 רָאנ ןלעװ רימ .ךוב םעד ןופ ףוס ןיא ךיז טניפעג המישר עשיפַארגָאילביב

 "רושז ןייז ןיא סעמעט ןופ סעּפורג עטסקיטכיװ יד ןענעכערסיוא רוציקב רָאג

 | | ,(* טעברַא רעשיטסילַאנ
 ןגעוו ןלייצרעד "סטרעװרָאפ ןיא ןעלקיטרַא יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןיא ןעלקיטרַא 52) טכוזַאב טָאה טַאּפ עכלעוו רעדנעל יד ןיא ןבעל ןשידיי

 "רַא 15 ,עקירעמַא-םורד ןגעוו 1947 ןיא ןעלקיטרַא 15 ,ןלױּפ ןגעוו 6

 ןגעוו 1956 ןיא ןעלקיטרַא 8 ,לארשי תנידמ ןגעוו 1956 ןוא 1949 ןיא ןעלקיט

 | ,ַא"א דנַאלשטייד ,עקיסקעמ ןגעוו ךיוא יו ,עילַארטסױא

 עטקעריד ַא טַאהעג ןבָאה ןעלקיטרַא ערעדנַא ןופ טייהרעמ עסיורג יד

 ,ןעלקיטרַא 19) טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןיא טעברַא ןייז טימ תוכייש

 לארשי תנידמ קידנסילשנייא ,ןבעל ןשידיי םענײמעגלַא ןוא רענַאקירעמַא ןטימ

 ןוא (ןעלקיטרַא 31) דנַאטשרעדיװ ןוא ןברוח ןשידיי ןטימ ,(ןעלקיטרַא 51)

 .(ןעלקיטרַא 41) ךָאי ןשיטסינומָאק ןרעטנוא ןדיי יד ןופ עגַאל רעד טימ

 "וינ ןיא ןעלקיטרַא ערעדנַא ןוא ןעלקיטרַא-?סטרעוװרָאפ, יד ןופ ליפ

 "עוב רעד ןיא ןרָאװעג טקורדעג קיטייצכיילג ךיוא ןענייז ןלַאנרושז רעקרָאי

 ַא ןעוװעג זיא רע רעכלעװ ןופ ,"עסערּפ יד; גנוטייצ-גָאט רעסעריײא-סָאנ

 1962-1950 ןרָאי יד רַאפ ןטרָאד ןבָאה רימ .רעטעברַאטימ רעקידנעטש

 "סטרעװרָאפ; ןרַאפ ןביירש ןייז ןעוו ,טַאּפ .י ןופ ןעלקיטרַא 2223 טלייצעגפיוא

 טעברַאטימ עשיטַאמעטסיס ןייז טצעזעגרָאפ רע טָאה ,לַאמינימ ןרָאװעג זיא

 -סערָאק עלעיצעּפס ןביירש טגעלפ רע רעכלעוו רַאפ ,"עסערּפ, רעד ןיא

 ,תופיסא עשידיי עקיטכיוו ןגעוו ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיי ןגעוו ןצנעדנַָאּפ

 .רענליוו .י ןעמָאנןעּפ ןטלַא ןייז רעטנוא ןעלקיטרַא יד טקורדעג רע טָאה בײהנָא ןופ (*

 ןענייז רוטלוק ןוא רוטַארעטיל ןגעװ ןעלקיטרַא לָאצ עסיוועג ַא ,טַאּפ בקעי יװ ךָאנרעד

 | ירפוס .י ןעמָאנ ןרעטנוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפי
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 ףוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "שידיי רעכעלטלעוו ןוא ןזעוו-לוש ןשידיי ,שידיי ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןגעוו

 -ייֵל ןענייז טייקיטעט רעשיטסילַאנרושז ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא .טייק

 "עג ןוא רעביירש טעמדיוועג ןעוועג ןעלקיטרַא ענייז ןופ לסיב רָאּפש ַא רעד

 ,בייל ינַאמ) טלעוו רעד ןופ טדײשעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעז

 ,וָאקנימ .ב .נ ,שטיװָאדיװַאר ןועמש ,יקצַאש בקעי ,קיווייל .ה ,רעגינ .ש

 ,(ַא"א קנורט .י ,י ,ןײטשדלָאג דרַאנרעב

 לת יד ןיא טעברַאעגטימ רעלוגער רע טָאה 196371957 ןרָאי יד ןיא
 1953 ןיא ,תמא ,(ןעלקיטרַא עטכעלטנפערַאפ 57) "סעייג עטצעלק רעביבא

 טַאּפ לייוו ,טקילפנַאק ַא ןינַאצ רָאטקַאדער םעד ןוא םיא ןשיווצ ןעוועג זיא

 ןיא קיטירק רעוויטַאגענ ףיוא טנעצקַא םעד טריקיטירק "רעקעוו; ןיא טָאה

 -טנעעגּפָא ףרַאש רעייז ןיילַא ןינַאצ םיא טָאה רָאנ טינ ."סעיינ עטצעל, יד

 ןַא ןופ לקיטרַא:ליװקסַאּפ ַא ןקורדּפָא ןזָאלעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,טרעפ

 ןיא טמַא ןייז בילוצ זַא ,טקידלושַאב ןטַאּפ טָאה סָאװ "טסידנוב ןעמינָאנַא;

 טָאה זגורב רעד ,ןטסינויצ יד וצ טפיוקרַאפ ךיז רע טָאה טעטימָאק-רעטעברַא

 לארשי תנידמ ןיא ךוזַאב ןרעגנעל סטַאּפ תעב -- ןעוו ,1957 זיב ןטלַאהעגנָא

 טָאה -- "לארשי תנידמ ןופ רעביירש טימ ןסעומשפ ענייז טימ תוכייש ןיא

 "וגער ַא ןרעװ וצ ןטַאּפ ןדַאלעגנייא טָאה ןינַאצ ןוא ןטעבעגרעביא ךיז ןעמ

 -נייא יד ןעמונעגנָא ןרעג טָאה טַאּפ .גנוטייצ רעד ןופ רעטעברַאטימ רערעל

 -טפירש ןייז טימ ןעמוק וצ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה טלָאװעג טָאה רע { גנודַאל

 רעד ןיא רענעייל-שידי רעטנזױט רעקילדנעצ יד וצ ןעפ רעשירעלעטש

 ,הנידמ רעשידיי

 רדסכ ןגעלפ רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ליפ

 -געטשרַאפ טַאהעג טַאּפ טָאה ייז ןופ לייט טימ .ןעלקיטרַא סטַאּפ ןקורדרעביא

 רענַאקיסקעמ ןטימ לשמל) ןעלקיטרַא ענייז ןקורדרעביא ןגעוו ןעגנוקיד

 -רעביא טושּפ ייז ןגעלפ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא ,(?געוו;

 ,טריטסעטָארּפ טינ םעד ןגעק טָאה טַאּפ .רבחמ םייב קידנגערפנָא טינ ,ןקורד

 עניילק יד ןיא עסערּפ רעשידיי רעד ןופ הכרעמ ערעווש יד טנעקעג טָאה רע

 ןעמוקוצ טרָאװ ןייז טימ ןעק רע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא םיבושי

 ,ןעניואוו ןדיי ואוו ,םוטעמוא רענעיילסקלָאפ עשידיי וצ

 "ידנוב ענעדיישרַאפ יד ןטַאּפ בקעי ?ןצונסיואק ןגעלפ טפָא סרעדנוזַאב

 "נוא, רעשידנוב רעזירַאּפ רעד ןיא רימ ןבָאה לשמל ױזַא) סעבַאגסױא עש

 -קיטרַא 82 ,טַאּפ בקעי ןופ ןעלקיטרַא 234 עצנַאג טלייצעגנָא "עמיטש רעזד

 ,("סיורָאפ; רענַאקיסקעמ ןיא ןעל

391 



 ןיִז ילכ רעכעלטפַאשלעזעג ַא -- ןעפ יד

 ךָאװ ןופ, ןטכיזרעביא ענייז ןרעו טקורדעגרעביא ןגעלפ ןרעג לעיצעּפס

 ירָאי קילדנעצ ייווצ עּפַאנק ןופ ךשמב ןכַאמ טגעלפ רע עכלעוו ,*ךָאװ וצ

 טעטימָאק-רעטעברַא ןופ םַארגָארּפ-ָאידַאר רעד ףיוא טנװָא ןיא תבש ןדעי

 ,(.יד .יוװ .יא וילבָאד) "סטרעוורָאפע ןופ עיצנַאטסדָאידַאר רעד ףיוא

 ענעדיישרַאפ יד ןגעוו ןבעגעגרעביא ךיז טייטשרַאפ טָאה םַארגָארּפ יד

 םַארגָארּפ ןופ לייט רעטסקיטכיו רעד ,טעטימָאק-רעטעברַא ןופ ןטייקיטעט

 עטשרע יד ןיא .*ךָאװ וצ ךָאװ ןופ, ןרַאטנעמָאק סטַאּפ ןעוועג רעבָא ןענייז

 טגעלפ רעטעּפש .טכיזרעביא-סעיינ ןייז ןענעיילרָאפ ןיילַא טַאּפ טגעלפ ןרָאי

 ןפוא ןקיטכיצ םענייש ַא ףיוא טּפירקסונַאמ רעכעלטנכעוו רעטיירגעגוצ ןייז

 ןַאמטוג עזָאר ןירעטכיד יד ,ןירַאטערקעס ןייז -- "םירמ? ךרוד ןרעוו טנעיילעג

 ןעוועג םַארגָארּפ-ָאידַאר רעד טָא זיא רעביטש עשידיי רעטנזיוט ןיא .(ינסַאי)

 .ןזָאלכרודַא טשינ ןפוא םושב ןעק ןעמ עכלעוו ,ךַאז-זומ ַא שממ

 רעטנזיױט שממ יד ןענעכערוצסיוא ךעלגעממוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא סע

 ןטיירב ןרַאפ ןעוועג ריבסמ ןרָאי יד ןופ ךשמב טָאה טַאּפ סָאװ ,םינינע

 יד ךיז רַאפ ןענופעג רע טָאה םַארגָארּפ-ָאידַאר םעד טָא ןיא ,םלוע ןשידיי

 ךיז :ןבעגעג לָאמ עלַא טינ םיא טָאה עסערּפ-גָאט יד עכלעוו ,ןטייקכעלגעמ

 רעד ןיא ןוא טלעו רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ץלַא ףיוא שיטירק ןפורוצּפָא

 רע עכלעוו רַאפ ,ןליצ יד ןקידייטרַאפ קידתונשקע ,טפַאשלעזעג רעשידיי

 "יטסייג יד ןבײהוצסױרַא ןביולג טימ ןוא דובכה תארי טימ ,טעברַאעג טָאה

 םעד ,ןשטנעמ-טסייג עשידיי יד ןופ טייקשירעפעש יד ,קלָאפ ןופ תורצוא עק

 .לגנַארעג-רוטלוק ןשידיי ןרעווש

 עסיורג יד טָא ןריזילַאנַא רעטיירב טינ ָאד רימ ןענעק ,טגָאזעג יו

 ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ענייז ןגלָאפכָאנ ,ןטַאּפ ןופ טעברַא עשיטסילַאנרושז

 ןשידיי ןיא ןשינעעשעג עטסקיטכיװ יד םיא טימ ןײגכרודַא רָאנ טינ טניימ

 -יוא ןַא ךיוא סע זיא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,רָאי קיצנַאװצ ןופ ךשמב ןבעל

 ןייז ןופ ,גנוגעװַאב ןייז ןופ עטכישעג רעד ןופ עיצַאטנעמוקָאד עשיטנעט |

 יד ךיז ןרעה רענעטלעז ןוא רענעטלעז .טייצ רעקיבלעז רעד ןופ ךשמב רוד

 ץלַא .גנואיירּפַאב-רעקלעפ ןוא םזילַאיצָאס ןגעוו דייר עקיביילג עקידרעּפָאה

 -ַאיצָאס רעד ןופ רעלּפירקרַאפ יד ןגעק ןטסעטָארּפ ערעטיב ןעמוק רעטּפָא

 ץלַא .ןטסינומָאק יד -- סרעפַאלקשרַאפ-רעקלעפ יד ןוא עיידיא רעשיטסיל

 ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ יד וצ ןטַאּפ בקעי ןופ ןעּפ יד ךיז טדנעו רעמ ןוא רעמ

 ןרָאי עקידהמחלמרַאפ יד ןופ טייקשירעפמעק יד .רוטלוק ןייז ןוא קלָאפ ןגייא

 ןרמוא רעפיט רַאפ ךָאנרעד ןוא רעיורט רַאפ רעירפ ץַאלּפ ריא ּפָא טערט
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 "עג סָאד רעטלוב ץלַא ךיז טריּפש סע ןוא ,םויק ןשידיי ןקידרעטייוו ןרַאפ

 רעגייז רעד, -- ןעלקיטרַא ענייז ןופ םענייא ןָא טפור טַאּפ יו --- זַא ,ליפ

 ,"טייצ קינגיײװ ןבעגעג זדנוא טָאה עטכישעג רעד ןופ

 ינוי ןט14) "סטרעוורָאפ, ןיא ןטַאּפ ןופ לקיטרַא רעטצעל עמַאס רעד

 גניר-רעטעברַא יד ןופ ייליבוי ןקירָאי-קיצרעפ םעד טעמדיוװעג זיא (8

 "טלעוו-שידיי ןופ רענָאיּפ רעד ,7? טניולעג סע ךיז טָאה יצ; טסייה ןוא ןלוש

 לָאמ ןטצעל םוצ רע טביירש סָאד זַא ,טסואוועג טינ טָאה ןזעוו-לוש ןכעל

 ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא רעפטנע ןייז .רענעיײלסקלָאפ ןשידיי רעקרָאי-וינ ןרַאפ

 !טנױלעג טָאה סע :רעקיביײלג ַא ,רעמורפ ַא ,רעסייה ַא

 "ידיי רעד ןיא טַאּפ בקעי ןופ לקיטרַא רעטצעל עמַאס-עמַאס רעד ןוא

 רע ."סעיינ עטצעלק רעביבא לת יד ןיא ןענישרעד זיא עסערּפ-גָאט רעש

 םעד ןרָאװעג טקורדענּפָא זיא רע ,יָאטעג ןיא דנַאטשפיוא םעד םורַא; טסייה

 ןיא הדירמ רעקיליײה רעד ךָאנ רָאי קיצנַאװצ טקנופ -- 1962 לירּפַא ןט9

 .ָאטעג רעװעשרַאװ

 ...ןעגנונעכייצרַאפ עשילָאבמיס תמאב ייווצ

 "םויה רדס ןפיואק .ב

 טָאה "טייצ רעזנואק רעשידנוב רעד ןיא טעברַאטימ ערעלוגער סטַאּפ

 טינ זיא טפירשטַאנָאמ עשידנוב יד ,1945 רעבמעצעד ןיא טקידנערַאפ ךיז

 רעד ןופ רעטנוא ךיז ןדייש סָאװ ,ןעגנוניימ עשידיחי ואוו ,ץַאלּפ רעד ןעוועג

 טגָאזעגסױרַא טרעטשעגמוא ןוא יירפ ןענעק ןלָאז ,עיניל-יײטרַאּפ רעלעיציפָא

 | | * ןרעוו

 "קַאב ךיז רַאפ טַאּפ בקעי טָאה ענובירט עשירעביירש עיירפ תמאב ַא

 ,דנַאברַאפ ןשיטסילַאיצָאס ןשידיי ןופ לַאנרושז םעד ,"רעקעווא םעד ןיא ןעמ

 ןייז תעב ,19230 ןופ ךָאנ ךיז טיצ "רעקעוו, ןיא טפַאשרעטעברַאטימ סטַאּפ

 ןיא רע טגעלפ ןרָאי-סגירק יד ןיא ,עקירעמַא ןייק תוחילש-ָאשיצ רעטשרע

 ןכָאנ ,ץרַאה שידיי ןכָארבעצ ןייז ,ןייוועג ןייז ןעגנערבסורַא "רעקעווא םעד

 טַאהעג טרָאד רע טָאה 1951 ןופ ,רעטפָא ןביירש ןביוהעגנָא רע טָאה גירק

 ,"םויה רדס ןפיוא; ,גנולײטּפָא עקידנעטש ַא רעמונ ןדעי ןיא

 "יישרַאפ ףיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןענייז ןעלקיטרַא-"רעקעווקע 263 יד

 -ער טינ וליפַא זיא רעכיב עטכעלטנפערַאפ סטַאּפ ןופ סנייא ןייק זַא ,טנַאסערעטניא (*
 ! "טייצ רעזנוא, ןיא ןרָאװעג טריזנעצ
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 ןיז ילכ רעכעלטפַאשלעזעג ַא -- ןעּפ יד

 טרעװ ייז ןופ ליפ ןיא .סעמעט עכעלטפַאשלעזעג"שידיי עלעוטקַא ענעד

 -נטכינרַאפ ןייז ןוא ללכב םזינומָאק-טלעװ ןופ לָאר עלַאטַאפ יד טלדנַאהַאב

 ןוא ןענילַאטס ןופ ןעיירעדרעמ יד :טרפב ןבעל ןשידיי ןופ עיצקנופ עקיד

 ןוא ןגיל ןופ ּפמוז רעד -- סרעדנוזַאב רָאג ןוא ,וועשטשורכ ןופ הּפצוח יד

 "ידיי יד ךיז ןעניפעג סע ןכלעוו ןיא ,טײקנלַאפעג רעשילַארָאמ ןופ ,תועיבצ

 ,ןטסינומָאק עש

 -קיטרַא לָאצ רעסיורג רעד ףיוא רָאנ רעיונעג ןלעטשּפָא ךיז ןלעוו רימ

 ,טזינויצ-טלעוו םעד ןוא לארשי תנידמ טעמדיוועג (69) ןעל

 יד טכַארבעגסױרַא טַאּפ טָאה טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רַאטערקעס סלַא

 רעבָא טָאה סָאד ,לארשי תנידמ וצ עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ גנולעטש עוויטיזָאּפ

 םזינויצ ןטימ ןוא הכולמ רעד טימ עיצַאקיפיטנעדיא עדנילב טניימעג טינ

 -ּפָא ןענעק לָאז סָאװ ,קיטירק עכעלכַאז ,עטמיוצעג טכעלגעמרעד טָאה ןוא

 ןטסינויצ-טינ יד ,ןטסינויציָארּפ יד ןופ גנולעטש עמַאזניימעג יד ןעלגיּפש

 ,טעטימָאק-רעטעברַא ןיא ןטסינויצ-יטנַא יד ןוא

 ןיק טַאהעג טינ טַאּפ טָאה טסיצילבוּפ רעקיגנעהּפָאמוא סלַא רעבָא

 .ןעמיוצ עלענָאיצַאזינַאגרָא ,עכעלרעניא

 -טולָאסבַא ןייז קורדסיוא םוצ עקַאט ןעגנערב ןעלקיטרַא יד ןופ ליפ

 ,לארשי תנידמ וצ גנואיצַאב עוויטיזָאּפ

 :(1963 יַאמ ,"רעקעוו;) לארשי תנידמ ןופ לבוי ןט15 םוצ רע טביירש
 -ײטרַאּפ ענעסָאלשעג ןייק טינ גנַאל ןיוש זיא לארשי תנידמ,

 רעשידיי רענײמעגלַא ןַא רָאנ -- ןייז טינ יז ףרַאד סלַאפנלַא ,ךַאז

 ."קלָאּפ ןשידיי ןופ ןינע ןַא ,ןינע
 "סיה ןשידיי ןפיוא עטַאד עקיטכיוו ַא זיא לארשי רָאי ןצפופ,

 עריא טימ טיירפעג ךיז טציא זיב ןבָאה רימ .רַאדנעלַאק ןשירָאט

 ,תוחוכ ענעדיײשַאב ערעזדנוא טימ ןפלָאהעגטימ ריא ,ןעגנוכיירגרעד

 ןיא ןביולג ןפיט ןיא ןָאט וצ ןצעזרָאפ רימ ןלעוװ עקיבלעז סָאד ןוא

 -רַאפ עקיטייזנגעק ןוא גנוטכַא רעקיטייזנגעק ןופ גנולעטשנייא רעד

 םע ןופ ןלייט ערעדנַא עלַא ןוא לארשי תנידמ ןשיווצ ןשינעדנעטש

 ,"לארשי
 "עג ןופ ןעהעש יד ןיא לארשי תנידמ טימ ןפָא ךיז טריזירַאדילָאס רע

 ,"טקילפנָאק-ץעוס, םעד תעב קורדסיוא םוצ סע טמוק טלוב סרעדנוזַאב ,רַאפ

 רע טביירש (1956 ץרעמ 1) "ןע-וי רעד רַאפ ריאמ עדלָאג, לקיטרַא ןַא ןיא

 : גנורעטסייגַאב טימ
 ןופ הרימש יד ךיז רעביא טַאהעג ןבָאה רעטרעוו יד ,

 -מיליהת רעד .עטכישעג רעשידיי רעד ןופ עמַאמ רעטלַא רעד
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 ןפָארטעג שממ טָאה עדער סריאמ עדלָאג ןופ סולש רעקיד
 טניישעג טָאה סע .המשנ רעד ןופ ןשינעפיט עמַאס יד ןיא
 ,םזילַאנָאיצַאנרעטניא ,טייקכעלשטנעמ עסיורג ןטרָאד ןופ
 ."טייקכעלרעדירב

 -ָארּפ ןוא קיטירק רעבָא רע טגנערב ןעלקיטרַא יד ןופ לטרעפ יירד ןיא

 -סייג רעד ןגעק ,לארשי תנידמ ןיא ןעגנוניישרעד עכעלדעש יד ןגעק טסעט
 עטסקיטכיוװ יד ןופ ןטירטסױרַא עקידנקידיײלַאב ןגעק ,עיצַאולַאװעד רעקיט

 יו ,םרָאפ רערעפרַאש ךס ַא ןיא לָאמ טפָא -- לארשי תנידמ ןופ םיגיהנמ

 ,(* רעגָאזטרָאװ עשידנוב עלעיציפָא יד ןופ קיטירק יד

 ןעוו טייצ ַא ןיא שיטירק-ףרַאש ױזַא ןייז טנָאקעג טַאּפ טָאה סָאװרַאפ

 טרָאװ ןשיטירק ַא וצ ץנַארעלָאטמוא יד ןוא גנורעטסיײגַאב-לארשידָארּפ יד

 ,ןגירשרַאפ טינ םיא ןעמ טָאה סָאװרַאפ ?סַאג עשידיי יד טשרעהַאב טָאה
 ןיא ןעלקיטרַא ענייז ןוא טרעהעגוצ םיא וצ ךיז טָאה ןעמ ,טרעקרַאפ רָאנ
 גנַאלקּפָא ןטיירב ַא ןגירק ןגעלפ "רעקעווא םענעזעלעג קינייװ ךרע יפל םעד

 -ּפָא םוש ןָא טנעקעג רע טָאה סָאװרַאפ ?ץנעגילעטניא רעשידיי רעד ייב
 ןיקסדוסליּפ וצ ןכילגרַאפ טָאה רע ןעמעוו ,ןוירוג ןב ייס ןריקיטירק טלַאה

 טָאה רע רענעלּפ "עשיסערגנָאק-טלעוװע סנעמעוו ןופ ,ןענַאמדלָאג םוחנ ןוא

 -ָאק עשידיי יד ןוא דנַאלסור יבגל קיטילָאּפ-טנעמזיּפַא סנעמעוו ןוא טקזוחעג

 "טנפערַאפ טנעקעג רע טָאה ױזַא יו 1 טפמעקַאב רעטיב טָאה רע ןטסינומ

 ףרָאד ןיא ןכערברַאפ רעד, :לּפעק ןקידנעיירש ןרעטנוא לקיטרַא ןַא ןכעל
 "יפפיוא יד טריקיטירק רעטיב טָאה רע ןכלעוו ןיא ,(1957 יַאמ 1) *םעסַאק

 :ןבירשעג ךָאנרעד ןוא ײמרַא-לארשי רעד ןופ גנור

 זיולב יו רעפיט ליפ ןוא רעטייוו ליפ הביס יד ןכוז ןעמ זומ;
 יד ,עטסגרע יד ןענייז ןטַאדלָאס 11 יד טינ ,ןטַאדלָאס 11 יד ןיא

 -עעשעג יד ןיא ,הביבס רעד ןיא ןכוז סע ףרַאד ןעמ .עטסקידריוומוא
 -לָאסע רעד ןיא ןכוז סע ףרַאד ןעמ ,טײהנעגנַאגרַאפ רעד ןופ ןשינ
 "םינענכ ןייז רימָאלע ,.."םיוג יד יװ ןייז רימָאלא .ללכב *ענישטַאד

 ;לשמל .ןעלקיטרַא עקיזָאד יד ןופ "ךעלּפעקפ עזיולב יד טלוב ןרירטסוליא סָאד (+
 -ץלייל עזָאר טימ ןקעדרַאפ טינע ; (1951 .צעד 1) "ןרעװ טפמעקַאב זומ עיצַאזילַארָאמעד;
 ןדייא { (1952 .טקָא 15) "תויולג ץוביק --- סנייא רעמונ גנידַאב רעדע ; (1952 .נַאי 1) "רעכ
 לַנוי 1) "לארשי תנידמ ןיא ץעזעג-עיצַאקסיפנָאק, { (1953 ץרעמ 1) "לארשי ץרא ןופ ןרָאפ

 15) "ןעגנורעלקרעד עטצעל סגוירוג ןבא 1954(  .בעפ 15) "םידרוי ןוא םילוע, ; (3
 -ילרַאפ תויולג ץוביק , } (1957 יַאמ 1) *םעסַאק ףרָאד ןיא ןכערברַאפ רעד, 1955(  :נַאי
 ןבא { (1960 .צעד 1) "לארשי ןיא שיב קסע 3 (1959 ילוי 1) "טייקכעלקריװ יד ןוא גנונעק

 ,(1963 .נַאי 1) "םומש-םוא; 3 (1961 ץרעמ 1) *ייווצ טקַא ןובל-ןוירוג
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 ,טייהנעגנַאגרַאפ רעד ןיא ןרָאװעג טקידערּפעג קינייװ טינ זיא --
 -שטנעמ ןָא ,תונמחר ןָא ,קדצ ןָא .תונברק יד ןענייז ןטַאדלָאס 11 יד
 יד טינ סיוועג ןוא הנידמ ןייק םויק ןייק ןבָאה טינ ןעק טייקכעל
 .*ףשידיי

 "לארשי ןיא שיב קסע; ןיא ןגָאלשעגנָא ךיוא רע טָאה ןָאט ןקיבלעז םעד

 + (1960 ,צעד 1)

 ןענעק ?םיוגה לככ' ןייז לארשי תנידמ ןיא ןדיי יד עקַאט ןזומ;
 ךַאפנייא ןוא ןדיי טושּפ ןייז ןיימ ךיא ?שרעדנַא ןייז טשינ ייז
 ןוא ןטכַארטנײרַא טוג ךיז ןפרַאד םעד ןיא .ןעק ןעמ ,ָאי 1 שידיי
 -רעטעברַא רעקיטרָאד רעד ןופ ץיּפש ןיא ןעייטש סָאװ יד לכ םדוק
 ןופ !עיפָאסָאליפ' יד .,עיטַארקָאמעד רעקיטרָאד רעד ןופ ,גנוגעוַאב
 וצ טינ ןעגנערב זומ *סעלַא רעביא הכולמ; ,"רעקלעפ עלַא יוװ ןייז;
 יד תוצע ןבעג וצ טינ ךיז ןביילק רימ ,ךס ַא וצ רָאנ ,שיב ןייא
 ערעייז ןריפ וצ יו לארשי תנידמ ןיא ספישט:יימרַא יד ,רעריפ
 רעבָא ךיז ןגָאז רימ .טכילפ רעייז ןוא ךַאז רעייז זיא סָאד ,םיקסע
 טימ ךיז ןענעקַאב ,םינינע יד ןיא ןקוקוצניירַא טכער יד ןופ ּפָא טינ
 -ּפָא רעזדנוא ןבעג ןוא ןריפסיוא ןכַאמ ,קיטיינ ביוא ,ךיוא ןוא ,ייז

 ."גנוצַאש

 ןופ רָאנ ,דצה ןמ טינ ןעוועג קידנעטש רעבָא זיא קיטירק עפרַאש ןייז

 זיא יז לייו .רעצ טימ רָאנ ,דיירפנדָאש רעשיאייטרַאּפ טימ טינ ; טנעָאנ רעד

 ןופ ,קלָאפ ןשידיי ןופ טײקצנַאג רעד ןופ לקניוו-עז ןופ ןרָאװעג ןבירשעג

 טַאּפ יו .לארשי תוצופת ןוא לארשי תנידמ ןשיווצ תופתוש רעמיטניא רעד

 ינאי 15 ,"ןעגנורעלקרעד עטצעל סנוירוג ןב;) טרילומרָאפ סע טָאה ןיילַא

5);: 

 -יטסינויצ ןייק רעמ טינ גנוניימ ןיימ טיול זיא לארשי תנידמ;
 יד טימ המחלמ ַא .ןינע רעשידיי רענײמעגלַא ןַא זיא סע .ןינע רעש
 .לארשי תנידמ ןיא ןדיי יד ןופ זיולב ןינע ןייק טינ זיא רעבַארַא
 ייס ןוירוג ןב ,ד ןופ ןעגנורעלקרעד יד .ןעמעלַא ןָא זדנוא טריר סָאד
 ןגעוו ייס ,םישזער ןגעוו ייס ,לארשי תנידמ ןגעוו ייס ,המחלמ ןגעוו
 זדנוא וצ גָאט ןטייווצ ןדעי ןעמוק סָאװ הנידמ רעד ןופ רעריפ יד
 ןייק טינ ןענייז ,לארשי תנידמ טימ גנודניברַאפ ןיא עקירעמַא ןיא

 .ףןינע רעשיטסינויצ רעכעלרעניא

 ןופ יװ טקנוּפ ,הרוש רענעבירשעג רעדעי ןופ לייוו : רקיע רעד ןוא

 עסייה ןייז ןגָאלשעגסױרַא טָאה ,טייקיטעט רעשיטקַארּפ רעגנַאל-ןרָאי סטַאּפ

 רעשידיי רעקיטרָאד רעד וצ ,הנידמ רעד וצ ,בושי ןשידיי םוצ טפַאשביל

 טביירש רע סָאװ טָא .ןטַאּפ ןדער ןזָאל לָאמ ַא רעדיוװ רימָאל .טפַאשרעטעברַא
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 ףוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ;(1961 ץרעמ 1 ,"ייווצ טקַא ןובל-ןוירוג ןב,) טקילפנָאק"ןובל"ןוירוג ןב ןגעוו

 ,ןינע רעקיטליגכיײלג ַא זיא לארשי תנידמ ןעמעוו רַאפ ,רעד;
 ןופ רעביירש רעד .ןובל-ןוירוג ןב ןינע םוצ קיטליגכיילג ךיוא זיא
 "רַאפ ןוא ןליפעג ,תובשחמ ענייז ןופ ךס ַא ןדנוברַאפ טָאה תורוש יד
 טימ ןדיי ןָאילימ ייווצ בורק עריא ןוא לארשי תנידמ טימ ןעגנַאל
 ןופ םויק ןופ עיטנַארַאג יד ןעעז רימ .גנוגעווַאב-רעטעברַא ריא
 עשידיי יד טימ עיצַארעּפָאָאק רעקידריו רעד ןיא לארשי תנידמ
 ןופ םויק ןופ טייקיטכיוו יד ךיוא ןעעז רימ .טלעוו רעד ןיא םיבושי
 רעבירעד .טלעװ רעד ןיא םיבושי עשידיי יד רַאפ לארשי תנידמ
 רעד טָא ךיוא טימעג רעזדנוא וצ ,סערעטניא רעזדנוא וצ טנעָאנ זיא
 ,"ןובל-ןוירוג ןב ןינע רעלַאטַאפ

 טייקשידיי עכעלטלעוו ןוא לוש עשידיי  .נ

 ןופ ןַאגרָא ןיא ,"רעקעווע ןיא ןעלקיטרַא סטַאּפ ןופ לייט רעסיורג ַא

 ןיא) "גנואיצרעד ןוא רוטלוקא גניר-רעטעברַא ןופ טנעמטרַאּפעד-גנודליב

 ןיא ,ןעלקיטרַא 27 טכעלטנפערַאפ 1966-1938 ןרָאי יד ןיא טָאה רע ןכלעוו

 זיא (ןעלקיטרַא 18) גניר-רעטעברַא ןופ לַאנרושז ןלעיציפָא םעד ,"דניירפ;

 "רעדָאמ רעד ןופ ןוא שידיי ןופ הכרעמ רעד ,לוש רעשידיי רעד טעמדיוועג

 "ניה רעדנעל יד ןיא ,לארשי ןיא ,עקירעמַא ןיא טייקשידיי רעכעלטלעוו רענ
 ןיא) טָאה רע ןעוו .תוצופת עשידיי עלַא ןיא ,גנַאהרָאפ םענרעזייא ןרעט

 טגעלפ ןלוש-גניר-רעטעברַא יד ןופ רָאטקעּפסניא סלַא טעברַאעג (1939 רָאי

 ןגעוו טעטימָאק-סגנודליב םוצ ןטכירַאב עשיגָאגַאדעּפ עיונעג ןלעטשוצ רע

 ןכָאנ ןוא דנַאל ןרעביא סעזייר עטּפָא ענייז תעב .ןלוש יד ןיא ןטיזיוו ענייז

 ןלוש עלַאקָאל יד ןכוזַאב ,ְךיז טייטשרַאפ ,רע טגעלפ דנַאלסיױא ןיא גירק

 וצ .ןסורג עקידנקיטומרעד ןעגנערבסױרַא ןעלקיטרַא ענייז ןיא טגעלפ ןוא

 ןענעכערוצ ךיוא ןעמ ףרַאד (עטקורדענּפָא טינ) ןטעברַא עכעלטפירש ענייז

 עכלעוו רעדניק"לוש יד רַאפ ןעגנולעטשירָאפ-ןסַאמ עסיורג ןופ ןטסקעט יד

 ןטַארעפער ,טעטימָאק-סגנודליב ןופ השקב רעד ףיוא טיירגעגוצ טָאה טַאּפ

 סלַא ןיוש ,רעטעּפש .ןצנערעפנָאק-רערעל ףיוא ןטלַאהעג טָאה רע עכלעוו

 יד ןלעטשפיוא ןפלָאהעג ויטקַא רע טָאה ,סערגנָאק-רוטלוק ןופ רעריפנָא

 "עג טָאה ,סערגנָאק"רוטלוק םעד ייב ןלוש עשידיי יד ןופ עלַארטנעצ-טלעוו

 רע עכלעוו ןיא ,"גנואיצרעד רעשידיי רַאפ רעטעלב; יד ןבעגסױרַא ןפלָאה

 ךעלגעמ טָאה ףליה עוויטקַא ןייז .ןעלקיטרַא עכעלטע טכעלטנפערַאפ טָאה

 -ָאלקיצנע; רעד ןופ דנעב עסיורג יד ןײגסױרַא ןענעק ןלָאז סע זַא ,טכַאמעג
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 רעשידיי זַא ,ןפלָאהעגטימ טָאה רע ."גנואיצרעד רעשידיי רעד ןופ עידעּפ

 "ריוו ןוא יונעג ןלָאז טרפב ןזעוו-לוש עכעלטלעוו-שידיי סָאד ןוא ללכב ךוניח

 -יצנע רעשידייא רעד ןופ "ןדייא רעדנעב יד ןיא ןרעו טלגיּפשעגּפָא קיד

 רעד ןיא ןעוועג זיא רע .גירק ןכָאנ ןענישרעד ןענייז סָאװ ,"עידעּפָאלק

 -רוכזי רערעל, ןלַאטנעמונָאמ םעד ןופ עיצקַאדער ןוא עּפורג-וויטַאיציניא

 ענייז ןגעוו ןעלקיטרַא יירד טָאה רע ןכלעוו ןיא ,(1954-1952 קרָאי-וינ) "ךוב

 םעד ןוא עלייב ןוא ענייש ,היבצ-רתסא סנירערעל-רעטסעווש עטכַארבעגקעװַא

 ,(* *ָאשיצ; עיצַאזינַאגרָא-לוש רעשידיי רעלַארטנעצ רעד ןגעוו לקיטרַא-טנורג

 ןרעה ןביוהעגנָא עסערּפ רעשידיי רעד ןיא ךיז ןבָאה ןברוח םעד ךָאנ

 ,י ,ןרָאהניײא דוד ,סענעמ .א ,ןַאמרעביל םייח ןופ לשמל) רענעט-הבושתי-לעב

 ןבָאה רעביירש *עשיסרוקיּפא; סיוכרוד ,עכעלטלעוו ,(סיװעשַאב-יקסווַאשרַאװ

 רעכלעוו ןופ טייקשידיי עמורפ עטלַא יד ןריזילַאעדיא קידלַאװג ןבױהעגנָא
 ןקזוח ןביױהעגנָא ןעמ טָאה ןגעקַאד .קעװַא טנגוי רעייז ןיא ןענייז ןיילַא יז

 ןדי עכעלטלעוו יד ןופ ,טייקשידיי רעכעלטלעוו רעד ןופ *טָארקנַאב; ןופ

 ןשידיי ןופ גנואיינַאב רעד וצ גָארטײב סנעמעוו ,םזילַאיצָאס ןשידיי ןופ ןוא

 ןרָאװעג טנקײלעגּפָא זיא תורצואירוטלוק עיינ ןלעטשפיוא םוצ ,קלָאפ

 טוג ָאי ךָאד טָאה רע .סעקַאטַא יד טָא ןגָאלשעגּפָא ףרַאש טָאה טַאּפ = -

 50 יד רַאפ ןָאטעגפיוא טָאה סנַאסענער-רוטלוק רעשידיי רעד סָאװ טסואוועג

 עשידיי עטסטיירב יד וצ טכַארבעג טָאה רע גנוביוהרעד ַא רַאפ סָאװ ,רָאי

 ,םיגיהנמ ערעייז ןוא ןסַאמ עשיסקָאדָאטרָא יד טנעקעג טוג טָאה רע ,ןסַאמ

 םירמוש יד ןענייז ייז רָאנ זַא ,הנעט יד טרעדײלשעגּפָא ןרָאצ טימ טָאה רע

 -טלעוו ןופ רוד רעצנַאג ןייז ,רע זַא ,גנוקידלושַאב יד ןוא ,םויק ןשידיי ןופ

 רע דיי עמורפ יד יװ ןדיי ערעגרע ןענייז ןשטנעמ-רוטלוק עשידיי עכעל

 "שידיי רעזעיגילער ןופ ןרָאטַאזילַאעדיא יד ןגעק טריזימעלָאּפ ףרַאש טָאה

 -ערע ַא ןיא ןּפוטשנײרַא ןדיי עכעלטלעוו עלַא ךיוא טלָאװעג ןבָאה סָאװ ,טייק

 רעמורפ? ןופ ןטַאקָאװדַא עיינ יד טעװענַאשעג סינ טָאה רע ."םַאר רעזעיגיל

 ןקידערּפ ןופ -- תועיבצ רעכעלנעזרעּפ רעייז ףיוא ןזיוועגנָא ןוא "טייקשידיי

 ןעמענוצנָא קירוצ טיירג טינ ןעמ זיא ןיילַא תעב ,ערעדנַא רַאפ טייקמורפ

 .(** טייקשידיי רעמורפ ןופ לוע םעד

 ןיא ךיז טניפעג לוש רעשידיי רעד ןגעװ ןעלקיטרַא ענייז ןופ המישר עלופ ַא (*
 .ךוב ןופ ףוס םייב לייט ןשיפַארגָאילביב

 טרעהעגפיוא םיא טָאהימ סָאװרַאפ תוביס יד ןופ ענייא ןעװעג זיא סָאד זַא ,הרבס ַא (**
 | ,"סטרעװרָאפ, ןיא ןקורד
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 רע עכלעוו ,ןטַארעפער יד טימ ןוא ןעּפ רעשירעלעטשטפירש ןייז טימ

 ןיא ןטלַאהנייא ןפלָאהעג רע טָאה סעמעט עקיבלעז יד ףוא ןטלַאהעג טָאה

 רעד ןופ ןייזטסואווַאב םעד ,עדריווטסבלעז יד רעגַאל ןכעלטלעוו-שידיי

 יד ןייז וצ ךישממ ןליו םעד ןוא עיצקנופ רעלַאנָאיצַאנ רעטריפעגכרודַא

 ,טעברַא

 "טפנוקוצ ידק .ד

 ןפרַאד טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש סטַאּפ ןופ טכיזרעביא רעזדנוא ןיא

 סעבַאגסױא ערעדנַא ןענעכייצרַאפ רעטרעװ עכעלטע טימ תוחּפה לכל רימ

 רע םרָאפ ןוא ןטלַאהניא סנעמעוו ןוא תוכייש ַא טַאהעג טָאה רֶע עכלעוו וצ

 "רוטלוק ןופ סעבַאגסיױא עלַא וצ ךיז טיצַאב סָאד .ןעמיטשַאב ןפלָאהעג טָאה

 .מ .לע יד ןלעטשפיוא םייב ןטסנידרַאפ עסיורג טַאהעג טָאה רע .סערגנָאק

 ץנעטסיזקע ריא ןופ רָאי עכעלטע יד ןיא טָאה סָאװ ,"קעטָאילביב-ןייטש

 ענעבילקעגּפָא -- רעכיב עלופטרעוו רעייז לָאצ עשּפיה ַא ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב

 ןייז ןעוועג זיא וויטקַא רָאג .רעביירש ענלצנייא ןופ סעיגָאלָאטנַאומכ ,קרעוו

 ,"רבע ןטנעָאנ ןופ, רעכיב-למַאז עלופטרעוו ןופ עירעס רעד ןיא גנוקילײטַאב

 םוקמוא ןוא ןבעל ןשידיי ןגעוו ןטעברַא עדילָאס ,עקיטכיוו ןופ ןעגנולמַאז

 ןקיגנעהּפָאמוא ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןגעוו ,םיבושי ענעדיישרַאפ ןיא

 -ייא ןדעי ןיא ןוא רעכיב יד טָא ןופ רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא טַאּפ .ןלױּפ

 ,(* המדקה עצרוק ַא ענייז ןַארַאפ זיא ייז ןופ םענ

 ענייז ןופ תושקב יד ןגָאזּפָא טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,ךיז טיײטשרַאפ

 "ילַאיב ןופ ןוא "רעטנעצ רעקָאטסילַאיב; ןופ --- טײלסדנַאל רעקָאטסילַאיב

 "ַאב טייצ וצ טייצ ןופ ךיז טגעלפ ןוא 88 שטנערב גניר"רעטעברַא רעקָאטס

 רעד ןעוועג רע זיא רעטעּפש .סעבַאגסױא ערעייז ןיא ןעלקיטרַא טימ ןקילײט

 טרינַאלּפעג ביײהנָא ןופ טָאה סָאװ עיסימָאק רעלעיצעּפס ַא ןופ רעציזרָאפ

 .(?קָאטסילַאיב רפס;) רעכיב-רוכזי ןופ עירעס ענעטסָאמרַאפ סיורג רָאג ַא

 טימ ןטפעה עכעלטע ןופ עירעס ַא זיולב ןרָאװעג טריזילַאער זיא םעד ןופ

 ,טרָאװ-ריפניירַא ןַא ןבירשעג טָאה טַאּפ עכלעוו וצ ,ןטעברַא עשירָאטסיה

 עלענַאיצקַאדער ןוא עשירעלעטשטפירש ענייז רַאפ "םייה; עתמא יד

 רַאפ ןענופעג טַאּפ רעבָא טָאה סעמעט עשירַארעטיל-רוטלוק ףיוא ןטעברַא

 ןעמונעגרעביא ןבָאה סערגנָאק-רוטלוק ןטימ ןעמַאזוצ יָאקיצ, יד ןעוו ךיז

 ,1957 ,1956 ,1955 ,רבע ןטנעָאנ ןופ (*
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 ןרָאװעג זיא טַאּפ ןוא "טפנוקוצ יד; לַאנרושז-רוטלוק ןשידיי ןלַארטנעצ םעד

 ןעוועג ךָאנ עיצקַאדער רעד רעסיוא זיא סע ,עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא

 -ָאיצַאזינַאגרָא יד טימ ןעמענרַאפ טפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ ,גנוטלַאװרַאפ ַא

 "ער יד תעב ,(ןסנַאניפ יד טימ ,ךיז טײטשרַאפ ,רקיע רעד) סעגַארפ עלענ

 ,לַאנרושז ןופ טלַאהניא ןטימ זיולב ןבעגּפָא טפרַאדעג ךיז טָאה עיצקַאד

 טָאה רע .ןטַאּפ ףיוא ךייש ןעוועג טינ זיא גנולייטרעדנַאנופ עקיזָאד יד רעבָא

 (ןשטנעמ ענלצנייא טימ ,סנָאינוי טימ) ןעגנודניברַאפ ענייז עלַא טצונעגסיוא

 "עג ןעק אמזוג םוש ןָא ."טפנוקוצא רעד רַאפ תואוולה ,טלעג ןגירק וצ ידכ

 רעד ןיא ןטַאּפ ןופ גנוקילײטַאב רעקידרדסכ רעד טָא ןָא זַא ,ןרעוו טגָאז

 ןעועג ךעלגעממוא יו טעמכ טלָאװ ,"טפנוקוצ; רעד ןופ םויק ןרַאפ גרָאז

 .לַאנרושז םעד ןבעגוצסיורַא

 -ַאב ַא טליּפשעג ךיוא טַאּפ טָאה עיצקַאדער רעד ןופ דילגטימ ַא סלַא

 ןטּפירקסונַאמ יד טנעיילעג קיסיילפ רע טָאה רָאנ טינ ,לָאר עסיורג רעדנוז

 -- טיוט ןייז ךָאנ ,ווָאקנימ .ב .נ רעירפ) רַאטערקעס-עיצקַאדער רעד סָאװ

 "יטכיוו רָאג ַא טליּפשעג טָאה רע רָאנ ,ןלעטשוצ םיא טגעלפ (גרעבנירג .א

 ןיא ,סעמעט עכעלטפַאשלעזעג-שידיי ףיא ןעלקיטרַא ןגירק םייב לָאר עק

 ןייז ,ץנעורעטניא עכעלנעזרעּפ סטַאּפ ןעוועג קיטיינ זיא ןלַאפ ליפ רעייז

 ןטעברַא יד טָא ןגירק ידכ תובישח ןייז ,רעביירש יד טימ טפַאשטנַאקַאב

 ַא ןעועג זיא ןעמוקַאב ןגעלפ רעביײרש-לקיטרַא יד סָאװ רַארָאנָאה רעד)

 ,(רעניילק רָאג

 -עגפיוא טָאה (סענעמ .א) רעדילגטימ-עיצקַאדער יד ןופ רענייא ןעוו

 רעטייוצ רעד זיא רעטעּפש ןוא ,טעברַא רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טרעה

 ןגָארטעג טַאּפ טָאה -- טעבנקנַארק םוצ ןרָאװעג טדימשעגוצ (קיווייל .ה)

 -עג ךיוא טָאה רע .טעברַא-עיצקַאדער רעד ןופ לוע ןטסערג םעד ךיז ףיוא

 ןעלקיטרַא-טייל יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןבירש

 ,מ טָאה (1968 לירּפַאץרעמ) "טפנוקוצ רעד ןופ לבוי ןטס75 םוצ

 סָאװ ןרָאטקַאדער-?טפנוקוצ, יד ןבױהעגסױרַא לקיטרַא ןייז ןיא ןַאמקרַאטש

 "רַאפ עסיורג סרעדנוזַאב ןבָאה ןוא םתוח ןטסקיגָאװ םעד טגיילעג ןבָאה

 :ױזַא ןטַאּפ ןגעוו ןטרָאד טביירש רע .לַאנרושז ןרַאפ ןטסניד

 דילגטימ-םויגעלָאק ַא ןרָאװעג זיא (1966-1890) טַאּפ בקעי זַאק
 ַא ןגָארקעגוצ לַאנרושז רעד טָאה עיצקַאדער-"טפנוקוצ; רעד ןופ
 .רעוט ןכעלטפַאשלעזעג ןשיגרענע ןַא ןוא רעלעטשטפירש ןקיטייז-ליפ

 רעדעפ רעקידרעּפכורפ ןייז טימ "טפנוקוצ יד; טרעכיײרַאב טָאה רע
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 ,עזַאב עלעירעטַאמ ריא ןקרַאטש ןפלָאהעג רע טָאה קיטייצכיילג ןוא

 טימ ,ןביירש ןייז טימ ערעדנַא רַאפ קידנריריּפסניא ןעוועג זיא טַאּפ
 -סיד ךרוד טפַאשיירפ ,םישעמ ענייז טימ ןוא טרָאװ ןטלגילפעג ןייז
 ענייז עלַא ןוא ,םענַאב-טלעוו סטַאּפ ןופ דוסי רעד ןעוועג זיא ןילּפיצ

 ןוא גנַארד ןשירעביירש ךרוד טריוויטָאמ ןעוועג ןענייז ןעגנואוט
 טָאה רע סָאװ ,סָאד ןָאטעג ןײלַא טשרעוצ טָאה רע .ליצ ןלַאיצָאס
 -רַאפ ןעוועג ןעמָאנ ןייז זיא רַאפרעד ןוא ,ערעדנַא ןופ טרעדָאפעג
 -יצנע עשידיי יד :ייז ןשיווצ ,ןעוטפיוא עקיטכיוו ךס ַא טימ ןדנוב
 -נָאק-רוטלוק ןשידיי ןכעלטלעװלַא ןופ סעבַאגסױא יד ,עיזעּפָאלק
 ןשידיי ןופ ןטנָאזירָאה עקיטסייג יד ןרעטיירבסיוא סָאד ןוא סערג
 -ןצ; רעד ןופ ןטייז יד טנײשַאב טָאה טַאּפ ,טעטימָאק-רעטעברַא
 סעירעס ענייז טימ יא ,קיטסיצילבוּפ רעקיגָאװ טימ יא -- ,"טפנוק
 סָאװ סעירעס -- ,סרעביירש עשיאערבעה ןוא עשידיי טימ ןסעומש
 -םירפס םעד טרעכיײרַאב ןוא םרָאפכוב ןיא סױרַא רעטעּפש ןענייז
 ,עיפַארגָאיב --- ,רענַאשז םעיינ ַא ןופ קרעװ טימ שידיי ןופ רעמלַא
 ,"זעטניס ןטשטגעבעג ןיא קיטסירעטקַארַאכ עשירַארעטיל ןוא ,סעומש

 ", ,.ןעמולח רימ ןלעװ ןבעל ןלעװ רימ ןמז לכ, .ה

 םייב ןַאקיטַאװ ןיא, -- ?טפנוקוצ, רעד ןיא לקיטרַא רעטשרע סטַאּפ

 ןוא תעב ןרָאי יד ןיא ,1926 טסוגיױא ןיא ןרָאװעג טקורדעג זיא *טסּפוּפ

 -יוו ןוא ןברוח ןשידיי ןגעוו ןעלקיטרַא לָאצ ַא טקורדעג רֶע טָאה גירק ןכָאנ

 -מעטּפעס ןיא ,עקירעמַא-םורד ןוא לארשי ןופ ןקורדנייא-עזייר ,יובפיוא-רעד

 טקנוּפ :ןרָאװעג טשַאררעביא טלעוו עשירַארעטיל עשידיי יד זיא 1942 רעב

 טַאּפ טציא טָאה ױזַא "גָאט, ןיא טסעטנָאק-גנולייצרעד ןתעב 1926 ןיא יו

 "ןצ; רעד ןופ סרוקנָאק-גנולייצרעד םעד ןופ זירּפ ןטשרע םעד ןענואוועג

 ןגעוו) "ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיוװצ, גנולייצרעד ןייז רַאפ "טפנוק

 ,(לטיּפַאק ןטסטנעָאנ ןיא ןביירש רימ רעכלעוו

 "עג טָאה ןוא 1951 ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה טעברַאטימ ערעלוגער ןייז

 רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טַאּפ טָאה ןרָאי יד טָא ןיא .1964 ילוי זיב טרעיוד

 "טייל ןבירשעג שיטַאמעטסיס טָאה רע .ןעלקיטרַא 163 עצנַאג "טפנוקוצ;

 ןסעומש, 16 טכעלטנפערַאפ ןטרָאד טָאה רע ,(ּפ .י ןבירשעגרעטנוא) ןעלקיטרַא

 ןופ רעביירש טימ ןסעומשפ 11 ןוא (195471952) "רעביירש עשידיי טימ

 ןוא םרָאפכוב ןיא סױרַא רעטעּפש ןענייז סָאװ ,(1959-1958) "לארשי תנידמ

 ערעגנעל לָאצ ַא טקורדעגּפָא טָאה רע .רעדנוזַאב ןביירש רימ עכלעוו ןגעוו

 ,לגנַארעג-םויק ןשידיי ןופ קיטַאמעלבָארּפ רעד ןגעוו ןעלקיטרַא
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 -קיטרַא ענייז ןופ םרָאפ רעטסטפָא רעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןלעוװ רימ

 -ַאב"ץרוק ןופ ןעגנולמַאזפיונוצ ןעוועג ןענייז סָאד ."טפנוקוצ; רעד ןיא ןעל

 -ניא ,רוטַארעטיל ןוא טלעוװ-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ןשינעעשעג ענעבירש

 עקיטכיוו ןופ ןעגנוגָאזסױרַא ,ןבעל-רוטלוק ןשידיי םעד ןגעוו סעיצַאמרָאפ

 -ַאב ןעוועג טינ םלוע ןטיירב םעד ןענייז סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עקיטסייג

 טייקירעגיינ סיורג טימ ןענעייל ייז רעזעל יד ןגעלפ רעבירעד ןוא טנַאק

 "רעד ןענייז ןעלקיטרַא יד טָא ,סעיצַאמרָאפניא עקיטכיוו ןופ לַאװק ַא יו

 ."טלעוו רעשידיי רעד ןיא; ןעמָאנ ןרעטנוא 1957 ןופ ןרעמונ 10 ןיא ןעניש

 טעמכ רע טָאה "טפנוקוצ; רעד ןיא טעברַאטימ ןייז ןופ ףוס ןזיב 1960 ןופ

 ןעמָאנ םענײמעגלַא םעד רעטנוא (24) ןעלקיטרַא טכעלטנפערַאפ שדוח ןדעי

 .?ןרַאטנעמָאק;

 "עג ןענייז ןעגנוריסַאּפ ענעבירשַאב יד וצ ןטַאּפ ןופ ןרַאטנעמָאק יד טָא

 "רַאש רעד ,טײקיטפַאז רעייז .ןעלקיטרַא יד ןופ לייט רעטסקיטכיוו רעד ןעוו

 רעד .רענעייל יד ייב ןעועג ןח אשונ רעייז ןבָאה ןָאט רעשימעלָאּפ רעפ

 טסייג רעקידנשרעה רעד ,ץנעדנעט עניימעגלַא יד ןעוועג זיא רעבָא רקיע

 לָאר סטַאּפ ןופ גנולגיּפשּפָא עטסרָאלק יד ןענייז ייז .?ןרַאטנעמָאק, יד ןופ

 ןיב ןיא טימעג ןכעלנעזרעּפ ןייז ןופ ןוא טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא

 ףיוא ךיז רימ ןלעװ רעבירעד .טייקיטעט רעכעלטפַאשלעזעג ןייז ןופ תושמשה

 .רעיונעג לסיב ַא ןלעטשּפָא ייז

 "נערב -- ןעוועג עקַאט זיא *ןרַאטנעמָאק, יד ןופ קעווצ רעלעמרָאפ רעד

 "וצ -- ןעוועג רעבָא זיא עכַאגפיוא עשיטקַארּפ רעייז .סעיצַאמרָאפניא ןעג

 ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןוא שידיי רַאפ ןטקַאפ עוויטיזָאּפ יד ןעלמַאזפיונ

 -עגפיוא ןוחטב ריא ןיא ןוא רענערָאװעג רענעלק רעד רַאפ ןעגנערב יז

 "מוא סױרַא טזייוו שידיי זַא ,ןעז יז לָאז ,הנחמ-רוטלוק רעשידיי רעטלסיירט

 -גורַא יד ,םיאיבניגנַאגרעטנוא יד זַא ,תונשקע ןוא תוחוכ-סנבעל עכעלנייוועג

 !טגָאיעגרעטנוא לסיב רָאּפש ַא ךיז ןבָאה רעבערגַאב ןוא רעסייררעט

 ,ןביולג ,חוכ טּפעשעג הביבס-שידיי יד טָאה *ןרַאטנעמָאק, יד טָא ןופ

 רעניילק רעד .ןעגנומיטש-הדירי יד ןגעק לגנַארעג ןרעוװש ריא ןיא עיגרענע

 -עג זיא שידיי-יבבוח יד ןופ רעדעי ןכלעוו ייב טַאטשרַאוװ-רוטלוק רעמערָא

 -לוק ערעסערג ןוא ערענעלק עכעלנע טימ ןרָאװעג ןדנוברַאפ זיא ,ןענַאטש

 םעד ןיא טמַארעגנייא ןעז טנעקעג רע טָאה ימ עָארג ןייז ןוא ןטַאטשרַאוװ-רוט

 .קלָאפ ןופ לגנַארעג-םויק םענײמעגלַא ןסיורג

 וצ טגָארט רע סָאװ ?עלעמילב , סעדעי זַא ,טסואוועג טַאּפ טָאה יאדווַא
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 זַא ,תוחיר עקידעקעמש טימ טפול יד ןָא טינ ךָאנ טליפ רענעייל יד רַאפ

 ןקידנעילב ןקידגנילירפ ןייק טינ ךָאנ ןפַאשַאב ןעמַאזצ "ךעלעמילב; עלַא

 טיג רע ןכלעוו ןגעוו ,טקַאפ רעוװיטיזָאּפ רעדנוזַאב רעדעי זַא ,דלעפ-ןעמולב

 רעשידיי רעד ןופ גנַאג"ּפָארַא גרַאב םעד טינ ךָאנ טעוועריקרַאפ ,רעביא

 ךיירפ טימ טגעלפ רע רעכיב סנעמעוו ,םירבחמ ערעגניי עיינ יד זַא } רוטלוק

 ןייז ןופ רעביירש עסיורג יד ןטערטרַאפ טינ ןפוא םושב ןענעק ,ןסירנַאב

 ןופ שממ טכַאמעגטימ טָאה רע טייקיבייא רעד וצ ןייגקעװַא סנעמעוו ,רוד

 ,ןבירטרַאפ טינ טרעוו ןצרַאה ןיא לפייווצ רעד זַא :שדוח וצ שדוח

 :רע טרעפטנע ףיורעד
 ,םינימאמ-םינשקע ןעוועג לָאמ עלַא ךיוא רעבָא ןענייז סע;

 יד טקוקעגסיוא ךיז ,טרַאװעג לובמ ןטימ ןיא לָאמ עלַא ןבָאה סָאװ

 ריא ןיא ןבעל ןופ ןמיס ַא ןעגנערבקירוצ טעוװ ביוט יד ןעוו ןגיוא
 רימ :ןעגנַאגעגרעטנוא טינ ךָאנ זיא שידיי ןופ טלעוװ יד זַא ,ליומ
 עטוג ,תורושב-סנבעל ןּפַאכוצפיוא ךיז ןעיירפ ןוא לָאמ עלַא ןטרַאװ

 ,"טלעוו רעד ןייז עידומ ייז ןוא ןעגנַאלקּפָא

 :רע טביירש לקיטרַא ןקיבלעז ןיא
 -נעלב טימ ןרַאנ ערעדנַא טשינ ןוא ןיילַא ךיז טשינ ןליוו רימ,

 טשינ טפַאה םוש ןייק ןבָאה סָאװ ,סעיזוליא עשירערַאנּפָא ןוא עקיד
 ,"רישי זָאק ןעגניז טנָאקעג רימ ןטלָאװ יאדוװַא ,ןבעל רעזדנוא ןיא
 רעד ןיא ןטלַאה רימ ואוו ןוא ױזַא יו רָאלק ןוא טוג רעייז ןסייוו רימ
 טינ ךיז ןעמעש רימ ןוא ,ןגָאז ךיוא ייברעד רעבָא ןזומ רימ .טלעוו
 רימ ןענייז טלעו רעקיביילגמוא ןוא רעלַאטורב ַא ןיא זַא ,ןגָאז וצ
 ןסיורג םעד ייב דיל סָאד טייג יו .עקיביילג ,םינימאמ ןבילברַאפ

 לע וקחש ,וקחש;/ :יקסווָאכינרעשט לואש טעָאּפ ןשיאערבעה
 גָארט ךיא סָאװ ,ןעמיורט יד ןופ ךיז טכַאל ,ךיז טכַאל ...תומולחה
 ,ָאי .וײזַאא ,"שטנעמ םעניא ךָאנ ביילג ךיא סָאװ ,רימ ןיא ףיט ךָאנ
 םולש טינ ןענעק רימ ,שידיי ןיא עקיביילג ץלַא ךָאנ ןענייז רימ
 "געה סוסקול םעד ןביולרעד ךיז ןענָאק רימ זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ
 ערעזדנוא ןופ םענייא ןבעגפיוא ,דנַאטשרעדיװ םוש ןָא ,םודנעּפ-"םוד
 ייברעד ןוא ,םינּפ ןטימ ןָאט טשינ םירק ןייק ייברעד ןוא ,תורצוא
 טָא ןשינעפיט עטספיט ערעזדנוא זיב ןרעו טרעטיצעגפיוא טינ
 ירּפ ,קנופ וצ קנופ ןביילקוצפיוא ביל ױזַא זדנוא זיא רַאפרעד עקַאט
 טביירטרַאפ סָאװ טכיל ַא םעד ןופ טרעוו'ס זיב ךוב וצ ךוב ,ירּפ וצ
 -רעד רימ זיב ,םורַא ןקירעיורט רעזדנוא טכױלַאב ,שינרעטצניפ יד
 -רַאפ רעבָא ,ןגָאז טינ עקַאט רימ ןענָאק *רישי זָא? ןייק זַא ,ןליפ
 ,"ןייז טינ סָאד ןרָאט רימ ,ןייז טשינ רימ ןפרַאד טלפייווצ

 (1962 ץרעמ ,"ןרַאטנעמָאק;)
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 ןיז ילכ רעכעלטּפַאשלעזעג ַא -- ןעפ יד

 -יסעפ/ ַא ןופ ווירב ַא רע טריטיצ (1962 לירּפַא) םורַא שדוח ַא ןיא

 :סעלעשזדנַא סָאל ןופ רעזעל ַא ,"טסימ

 *? טייקרעכיז יד ריא טמענ ואוו;

 ןופ םויק ןיא טייקרעכיז רעייא לָאמ וצ לָאמ ןופ ןעייל ךיא;,

 יד טימ שטצווק ךיא .לוש ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ ,שידיי
 סע יװ טינ ריא טעז ? קיטכיזצרוק ױזַא ןייז ריא טלָאז --- סעציילּפ

 ,טוג ץנַאג ןיילַא ךָאד טסייוו ריא ? דנילב ריא טייז ? רעטנוא טייג
 ליואוו !שידיי ןביירש וצ ןעמעוו רַאפ טינ דלַאב ןיוש טָאה ריא זַא
 ,"טיג ױזַא ןעק ךיא רעבָא ,ןימאמה ירשא ,טביולג ריא ,ךייא וצ

 ןוא עיזַאטנַאפ, ןופ לָאר רעד ןגעוו רעזעל ןקיזָאד ןטימ ןייא טהנעט רע

 :סיוא ױזַא ךיז טקירד רע ןוא ןבעל ןשידיי ןיא "טייקכעלקריוו

 "גוזַאב ןוא ,ןבעל ןיא גנוטיידַאב יד טוג ץנַאג עלַא ןסייוו רימ;
 םעד ןָא .עיזַאטנַאפ ןופ ,ןליוו ןופ ,ןביולג ןופ ,ןבעל ןשידיי ןיא סרעד
 -ווירב םעד ךיז טכוד סע .ןרעו טכעלקריוורַאפ טינ ךַאז ןייק ןָאק
 ןגעוו ,שידיי ןופ גייטשפיוא םעד ןגעוו עיזַאטנַאפ יד זַא ,רעביירש
 ,םולח ַא רָאנ זיא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ לָאר רעסיורג רעד
 ףרַאד ןעמ זַא ,טניימ רע ןוא ,ןרעו טכעלקריוורַאפ טינ טעוװ סָאװ
 יב סע טעװ רע ,ןיינ .ןעמענרַאפ טשינ תומולח עכלעזַא טימ ךיז

 ןָא !ןעמולח רימ ןלעװ ןבעל ןלעװ רימ ןמז לכ .ןלעוּפ טינ זדנוא

 ,"קירעיורט רעייז ןעוועג ןבעל רעזדנוא טלָאװ תומולח

 :ןבױהעגנָא ױזַא טַאּפ טָאה 1962 ץרעמ ןופ לקיטרַא ןטריטיצ רעירפ םעד

 ,"טכיל ַא לָאמַא ףיוא טייג ,רעייפ ַא טרעוו ןעקנופ ןופ,

 -נופ יד רָאנ טינ ןעזעג ןבָאה טלעוו רעצנַאג רעד ףיוא שידיי-יבהוא יד |

 ייז ,רעייפ ַא ןיא ןזָאלבעצרעדנַאנופ ךיז טימַאב ,טצישעג טָאה טָאּפ סָאװ ,ןעק

 רעד קרָאי-ינ ןיא טייטש טכַאנ רערעטצניפ רעד ןיא זַא ,טסואוועג ןבָאה

 ַא טימ טַאּפ בקעי רוטלוק רעשידיי רעד ןופ רעריפ רעטלַא רעקירָאהסיײװ

 ןטימ רעבָא ,תוחכ עטצעל ענייז טימ ןוא ;טנַאה רעד ןיא לקַאפ ןקידנענערב

 רעירפ רָאי קיצכעז טימ ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןביולג ןקילייה ןקיבלעז

 ,קצולס ןוא עקדָאבָאלס ןיא תובישי-רסומ יד ןופ רעדנעטש םייב טלקַאשעג

 :טלעװ רעשידיי רעצנַאג רעד וצ רע טפור

 ...ןימאמ ינא
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 ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיוװצ, 5

 -ירעלעטשטפירש סטַאּפ ןופ רָאי קיצכעז עּפַאנק עצנַאג יד ןופ ךשמב

 רעכעלטפַאשלעזעג רעד ןגָאלשעג ןעּפ ןייז רעביא ךיז ןבָאה טייקיטעט רעש

 ,טסירטעלעב רעד ,רעלטסניק רעד ןוא טסילַאנרושז רעד ,רעוט

 יד ןטערטּפָא ןפרַאד ןביירש עשירעלטסניק ןייר סָאד טגעלפ ךעלנייוועג

 -ללכ ןוא טסילַאנרושז םעד -- ןטַאּפ ןופ ןטנעמעלע ייווצ ערעדנַא יד הרוכב

 .ןעגנוביײרשַאב-עזייר ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא ןעזנָא רעבָא ךיז ןגעלפ סע .רעוט

 ןבָאה סָאװ ,ןטַארעפער ןוא סעדער ענייז ןיא ךיוא --- ןוא ןטפירש-רוטלוק

 -שירעדליש רעשיטסירטעלעב ןופ סָאמ עסיורג רָאג ַא ךיז ןיא טַאהעג עלַא

 -כ"וד טייצ וצ טייצ ןופ טסירטעלעב רעד ךיז טגעלפ ןגעווטסעד ןופ .טייק

 -נײרַא ןיוש ךיז ןגעלפ ָאד ,תמא ,ןטסעמרַאפ עשירעלטסניק-ןייר טימ ןגָאלש

 לייו ,טסילַאנרושז-גָאט רעד ןוא רעוט רעכעלטפַאשלעזעג רעד טַאּפ ןשימ

 ןעוװעג ןענייז ןטעברַא עשיטסירטעלעב ענייז ןופ סעמעט-טנורגרעטניה יד

 טגעלפ טייצ רעד ןופ רעפסָאמטַא עסייה יד ,ןעגנוניישרעד עכעלטפַאשלעזעג

 .ןדלעה יד ןופ ןסעומש יד ןיא ,גנולייצרעד רעד ןיא ןסיײרנײרַא ךיז

 טנעקעג טלָאװ טַאּפ ץַאלּפ ַא רַאפ סָאװ ןרילוקעּפס וצ רעווש זיא סע

 ןיא ריא ךיז טעמדיוו רע ןעוו ,קיטסירטעלעב רעשידיי רעד ןיא ןעמענרַאפ

 ןעגניטימ ןשיווצ עזױּפ-םעטָא ןַא ןיא טּפַאכעגנײרַא ,שידָאזיּפע טינ ןוא ןצנַאג

 יד ןיא רעדָא עיצַאקַאװ רעצרוק ַא ףיוא ,סעיצקַא עכעלטפַאשלעזעג ןוא

 ןיא ןעזעג ןבָאה רימ יװ ,רע טזייוו *הכימס-טנַאלַאט; ןייז ,טכענ עזָאלפָאלש

 סרוקנָאק ַא ףיױא זירּפ ןטשרע םעד ןענואוועג טָאה רע ןעוו ,לייט ןטייווצ

 ?טױטשנעמַאזוצ, גנולייצרעד ןייז טימ 1926 ןיא *גָאט; ןופ

 "טפנוקוצ , יד ןעוו ,1942 ןיא ןרָאװעג טקיטעטשַאב לָאמ ַא ךָאנ זיא סָאד

 51 "טגיזַאב; טָאה טַאּפ ןוא סרוקנָאק-גנולייצרעד ַא טכעלטנפערַאפ טָאה

 -עג טָאה גנולייצרעד יד .זירּפ ןטשרע םעד ןענואוועג ןוא םירבחמ ערעדנַא

 ןעוועג ןצנַאג ןיא זיא סָאװ ,"טנורגרעטניה, ןקידנסיורד ַא ,"עילימ, ַא טָאה

 הא ןרעדנואוו וצ ךיז שוריפב זיא סע .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא יינ

 רענַאקירעמַא ןרעביא סעזיירכרוד ענייז תעב טנעקעג טָאה טַאּפ ױזַא יוװ ,ןעוו

 טירָאלָאק םעד *ןּפַאכנײרַא; טכע ןוא ךעלטנירג ױזַא ,לענש ױזַא טנעניטנָאק

 ,הביבס-ןשטנעמ ןוא -רוטַאנ רעדמערפ טולָאסבַא םיא רַאפ ַאזַא ןופ

 ,1942 רעבמעטּפעס ,"טפנוקוצפ) *ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיווצ,

 "עלגעמרַאפ עשידיי עּפורג ַא ןופ טפנוקנעמַאזוצ ַא טביירשַאב (560-553 .זז
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 "ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיווצ ,,

 עטיינשרַאפ יד ןיא טלעװ קע עמַאס ןיא עקַאט ןפרָאװרַאפ ,סרעמרַאפ עכ

 ייז ,ןָאטנָאמדע ןוא ףנאב ןשיוװצ ואוו ץעגרע ,סנעטנוַאמ יקָאר עשידַאנַאק

 -גרַאב ןקידנופצ ןרעטיב םעד ןיא סָאטױא ערעייז ןיא גנַאל ןהעש ןרָאפ

 עשידי ערעדנַא טימ ןפערטנעמַאזוצ ךיז טכַאנ וצ קיטיירפ ידכ רעטניוו

 -רַאפ ייז ,םיריזח ןוא תומהב סעדַאטס עקיזיר ןופ םיטַאבעלַאב ,סרעמרַאפ

 רעד ןופ תונורכז ,ןושל שידיי ואוו ,הביבס רעשידיי ַא ןיא ןעמַאזוצ ןעגנערב

 ,שיט-סע םייב טבעלענּפָא ןרעו םייה רעטלַא רעד ןופ תורצ עשידיי ןוא םייה

 רענייא סָאװ ,זיא לָאמ סָאד סעייג סָאד ,ליּפשנטרָאק םייב ,הקשמ לזעלג םייב

 טילּפ ןשידיי ןטכַארבעגרעבירַא סָאװ רָאנ ַא טימ טגנערב רעמרַאפ יד ןופ

 -ּפָא שּפיה ןיוש ןבעל ןשידיי ןופ יד ףיוא טלסיירט סָאװ ,דנַאלשטיײיד ןופ

 עשיצַאנ יד ןופ ןעגנורעדליש ענייז טימ סרעמרַאפ עשידיי עטדמערפעג

 | ,ןטַאט-ליורג

 ירושז יד זַא ,טרעדלישעג קידנצנעלג ױזַא זיא טפנוקנעמַאװצ רעד טָא
 עטשרע יד טקורדעגּפָא יז ןוא זירּפ ןטשרע םעד טלייטעגסיוא ןטַאּפ טָאה

 ,ןעגנולייצרעד עטרימערּפ עלַא ןופ

 יד זַא (* רעגינ .ש טביירש ירושז רעד ןופ ןוויטָאמ יד קידנריזילַאנַא

 -תמא רעשירעלטסניק רעייז ץוח ַא סָאװ ,ןעגנולייצרעד, טכוזעג טָאה ירושז

 ןלעװ טייקשירעוטפיוא ןוא טײקטנַאסערעטניא ,טיײקצנַאג ,טייקשירפ רעקיד

 -ַאוטקַא עסיורג יד ףיוא ןריגאער ןלעװ ייז סָאװ ,הלעמ יד ךיוא ךָאנ ןבָאה ייז

 געט ערעזדנוא ןופ ןעגנומיטש ןוא ןעמיטש יד ףיוא ךיז ןפורּפָא ,ןטעטיל

 רעזדנוא ןקרַאטש ,ןבעל ןיא ןביולג רעזדנוא ןרעטנימ ,ןקעוו ךָאנ וצרעד ןוא

 ..."הרוחש הרמ ַא זדנוא ףיוא ןפרַאװאוצנָא טָאטשנָא -- טומ

 ןשיווצא גנולייצרעד יד ןעוועג עלַא יו רעירפ זיא סָאד ...;

 .ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד

 ןיא סָאװ גנולייצרעד ַא ,ןעז טעוו ןיילַא רעזעל רעד יוװ ,זיא סָאד
 ןייר ןופ ןעגנוכיירגרעד עכעלנייוועג רָאנ טשינ עריא טימ םענייא
 -- עטנָאמרעד רעירפ יד -- יז טָאה ,טקנוּפדנַאטש ןשיטסירטעלעב
 .ןיא זדנוא טגָאז ןוא טימעג רעזדנוא טקרַאטש יז סָאװ ,הלעמ עסיורג
 ָאד זיא סע ,טינ ךיז טקערש :ןטייצ עיור ןוא ערעווש ,עקיטציא יד
 -יטקַא ,עטנוזעג ,עכַאפנייא -- טלעוו רעד ףיוא טייקכעלשטנעמ ךָאנ

 ךיוא ןוא .טייקכעלשטנעמ עמוטש-בלַאה שטָאכ ;עקידנגָאזוצ ןוא עוו

 ,541 ןײז ,1942 רעבמעטּפעס ,"טפנוקוצ,, .סרוקנָאק רעזדנוא -- רעגינ .ש (* -
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 -צרָאװ עקידנרעיוד רעמ ןוא ערעפיט טָאה ,זדנוא יז טגָאז ,טייקשידיי
 ,זדנוא ןופ עקינייא ךיז טכוד סע יװ ,ןעל

 רַאפ ּפָא ךיז ןליּפש סָאװ ,סענעצס יד ןופ טּפַאכרַאפ טרעוו ריא
 ןקוקוצ ךייא ךיז טסולג סע .ןליּפשוצטימ טיירג טייז ריא ןוא ,ךייא

 עשיטַאּפמיס ןוא עטנוזעג ,עכַאפנייא יד טָא וצ ךיז ןרעהוצ ,ךיז
 יז טימ ןייז ןלעוו ךייא ךיז טלָאװ סע ,ךייא ןלעפעג ייז ,ןשטנעמ
 סיוועג ךיז טיג ריא ןוא --- רעטנוא ךיז טיג ריא ביוא ןוא .ןעמַאזוצ
 טפָא ,םענעסַאלעג םעד ,ןושל םענעטלַאהעגנייא-גולק םעד רעטנוא

 ןשיװצ ריא טייז ,ןלייצרעד סטַאּפ בקעי ןופ גנַאג ןקידנריזילביב
 טָאװ ,רעיורט םענעגרָאברַאפ ןופ טייקיטכיל יד טליפ ריא ...,יי
 -גירג יד ןוא סיוויל יד ,סיָאנ ,סקעשזד יד ןופ רעצרעה יד ןָא טליפ
 ."טייקטכיל רעד טָא ןיא זיא סָאװ ,רעיורט םעד טליפ ריא ,סדלעפ

 "האל ןוא םירמ; 6

 -רָאפ ןיא ךיז טָאה 1946 (רעבָאטקָא ןט16 -- ילוי ןט6) רעמוז ןיא

 רעטניה ,"האל ןוא םירמ. ןעמָאנ ןטימ ןַאמָאר ַא ןקורד ןעמונעג "סטרעוו

 ,טַאּפ בקעי ןענַאטשעג זיא רעביירש אביקע רבחמ ןופ ןעמָאנ-ןעּפ םעד

 טגעלפ ,ןבעגעגרעביא רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה ,יורפ ןייז ,טַאּפ ַאדירפ יו

 -- סדנעקיו יד ןיא ,ןטנוװָא יד ןיא ןעגנוצעזרָאפ-ןַאמָאר יד ןביירש טַאּפ

 רעד ןופ גָאט ןצנַאג ַא ךָאנ גנונַאּפשטנַא עכעלנעזרעּפ ןימ ַא יװ לכ םדוק

 .רענייז טייקיטעט רעקידסלָאמַאד רעד ןופ רעפסָאמטַא רעקידנקירד-רעווש

 רעשירעלטסניק ַא ףיוא טסעמרַאפ ןלופ ַא יו טכַארטַאב טינ םיא טָאה רע

 ןוא ןעמָאנ ןטלעטשרַאֿפ ַא רעטנוא ןקורדּפָא טזָאלעג םיא טָאה ,גנוכיירגרעד

 ,םערָאפ -ךוב ַא ןיא םיא ןבעגסױרַא טימ ןעמונרַאפ טינ לָאמ ןייק ךיז טָאה

 ןשיווצ גנורעטנַאלּפרַאפ ַא :טושּפ-רַאטנעמעלע זיא השעמהי-רוּפיס רעד

 -עג ,ןוז ַא טימ עמַאמ ַא ;רעטכָאט רעייז ןוא קלָאפרַאּפ ַא -- ןשטנעמ ףניפ

 ןופ עטבילעג ענעזעוועג יד זיא עמַאמ יד ,רעייפ-רעלטיה ןופ טעװעטַאר

 .עביל רעקילָאמַא רעד ןופ טקודָארּפ רעד זיא ןוז רעד ןוא קלָאפרַאּפ ןופ ןַאמ

 רעד סױרַא טמוק ?ןעמ טוט עשז סָאװ .ךיז ןבילרַאפ ןשטנעמ עגנוי יד

 ,לדיימ ןופ עטַאט רעתמא רעד טינ זיא ןַאמ רעד זַא ,דוס רענעטלַאהַאב-גנַאל

 ."דנע יֿפעהא -- טקיטײזַאב זיא העינמ יד

 ןופ גרעב יד; ןיא סָאװ דָאטעמ ןשירעבײרשַאב ןקיבלעז םעד טצונ טַאּפ
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 ייהאל ןוא םירמ,

 -נעמַאזוצ ןכעלנע ןַא טימ ןָא עקַאט ךיז טבייה ןַאמָאר רעד ."ןַאװעשטַאקסַאס

 ,(* םיטַאבעלַאב עשידיי עטסוי ןופ ףערט

 ןיא ןענייז ןַאמָאר ןיא טרעדליש טַאּפ סָאװ ןענָאזרעּפ ענעדישרַאפ יד

 -נָאק עכעלרעניא ןוא עפיט טימ ןרעטקַארַאכ עטריצילּפמָאק ןייק טינ ךות

 ןענייז ייז .*רעטקַארַאכ רעטכעלשק רעקיצנייא ןייק ייז ןשיווצ ָאטינ .ןטקילפ

 "על, רעד ןיא עקיבלעז סָאד ןעז ןלעװ רימ) ןּפיט עוויטיזָאּפ-טולָאסבַא עלַא

 לענש טעשעג גנורעדליש רעמערַאװ סטַאּפ קנַאד ַא רעבָא ,("רתסא ןירער

 טגירק רעזעל רעד :ןכָארטשעגרעטנוא רעירפ טָאה רעגינ סָאװ ,עבלעז סָאד

 טָאה ןעמ .רעצרעה עכעלשטנעמ עטיירב יד טימ ןדיי עטוג יד טָא ביל ךיילג

 וצ ןוא טייקידוװעדערַאב רעקידהמשנ ,רעמערַאװ רעייז וצ ןרעהוצ ךיז ביל

 ,ייז ןשיווצ ןגָאלַאיד עקידנעילפ-לענש טפָא יד

 "נואווַאב וצ לָאמ ַא רעדיוװ זיא סע .עקיסקעמ ןיא רָאפ טמוק עיצקַא יד

 טנעקעג טָאה טַאּפ יו (*ןַאװעשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיװצ, ןיא יוו) ןרעד

 ןעמענפיוא לענש ױזַא עקיסקעמ ןיא ןכוזַאב-ןייּפמַאק עצרוק ענייז ןופ ךשמב

 ןַאד ךָאנ םעד ןופ ןבעל סָאד ןַאמָאר ןייז ןיא ןטכעלפניירַא שירעלטסניק ןוא

 "מוא ריא ןוא יטיס-ָאקיסקעמ ןופ טײקיטרַאנגייא יד ןוא בושי ןשידיי ןגנוי

 ,סעטָארג יד ,ָאקלימישטָאס ןופ ןלַאנַאק-ןעמולב יד ,קעּפעטלוּפַאשט) טנגעג

 ,(אקאווַאנרוק

 עיצקַא גנוטער רעד ןופ בייהנָא רעד טרעדלישעג טרעוו ןַאמָאר ןיא

 טימ בושי ןשידיי ןופ ינּפ יד ןופ שינעגעגַאב יד ,ענערָאװעג לוצינ יד רַאפ

 -נָאק ַא טרעדלישעג טרעוו ןפוא ןקידנריר ַא ףיוא .עטעװעטַארעג עטשרע יד

 יד לָאמ ןטשרע םוצ טגניז ןברוח-ןליוּפ ןופ רעטעװעטַארעג רעד ואוו טרעצ

 יד ןוא טעברַא ןייז תעב ןעזעג ץלַא סָאד טָאה טַאּפ ,רעדיל-ָאטעג עקילייה

 ,טייקשיטנעטיוא רעשירעלטסניק ןופ םתוח םעד ןגָארט ןעגנורעדליש

 -- ןטָארעג ןטסרעממַא שירעלטסניק ךיוא ןוא -- ןטסטנַאסערעטניאמַא

 ןופ השעמה-רוּפיס םוצ ןבָאה סָאװ ,סעיסערגיד עקיטייז עגנַאל יד ןענייז

 .תוכייש עקיטייז ַא זיולב ןַאמָאר

 -ייב ַא ןענייז ןוא ןטַאּפ בקעי וצ תוכייש עטקעריד ַא ןבָאה ייז ןופ ייווצ

 ,םיוניש עלענָאיצָאמע-קיטסיײג ענייז ןוא עיפַארגָאיב ןייז וצ גָארט

 ןקילָאמַא םעד רַאפ טכַאמעג טַאּפ טָאה עינאד לדיימ ןופ רעטָאפ םעד

 ךיוא ָאז רימ ןבָאה "סיוטשנעמאזוצ , גנולייצרעד רעטרימערּפ רעטשרע ןייז ןופ (*

 ןקיטולב-סייה ַא טימ רעטכָאט רעלעדייא רעשידיי רעד ןופ עביל עקימַאלפ ַא : גנַאלקּפָא ןַא
 .טעטיסרעווינוא ןופ טנעדוטס ַא ,רבח ןכעלטסירק ןשיטַארקָאטסירַא
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 "עג רעייז טלייצרעד רע ןוא הבישי-רסומ רעד ןופ "יוליע רעקָאטסילַאיב;,

 ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו ייס ,ןרָאיטנגוי ענעי ןופ תונורכז ענעגייא ענייז יונ

 םיא ןבָאה תוקפס עזעיגילער יד ןעוו ייס ,רוחב-הבישי רעקיביײילג-ףיט ַא

 (* הבישי רעד ןופ ןסירעגסױרַא

 סױרַא טגנערב עינאד רעקיבלעז רעד ןעוו זיא טנַאסערעטניא רָאג רעבָא

 ,עזייר עקיבלעז יד זיא סָאד ,לארשי-ץרא ןיא עזייר ַא ןגעוו תונורכז ענייז

 -קיטרַא-עזייר ןיא ןבירשַאב טָאה רע סָאװ ,1925 ןיא טכַאמעג טָאה טַאּפ סָאװ

 -רַאש רעקיטסלָאמַאד סטַאּפ ןופ ."גנוטייצסקלָאפע רעשידנוב רעד ןיא ןעל

 ,ביבא לת ןיא ןטנַאלוקעּפש ןופ ףױלעגנָא ןופ קיטירק רעקידתונמחרמוא רעמ

 זיא ,םיצוביק עגנוי עמַאזנייא ,עמערָא יד ןופ טײקיזָאלסגנונעּפָאה רעד ןופ

 "גסיירטימ ַא ןבָאה רימ .ןרָאװעג ןגָארטעגרעביא טינרָאג ,1946 ןיא ,טציא

 ץרא םוצ ךיז טרעטנענרעד ףיש יד ןעו תובהלתה ןופ גנורעדליש עקיד

 ןופ גנונָאמרעד עשיטסַאיװטנע רעקינייױו:טינ ַא ָאד זיא סע .גערב-לארשי

 -- דורח ןיע ןקידהרוחש הרמ ,ןעמערָא ךָאנ ןַאד םעד ןיא ךוזַאב ,סטַאּפ ,ןייז

 ןָאט רעדנַא ןַא ןיא רָאג ןבירשעג קירוצ ןרָאי טימ טָאה רע ןכלעוו ןופ

 םעד וצ ןייג סטַאּפ -- עינָאד ןופ גנורעדליש עקידנריר ַא זיא יינ רָאג

 טינרָאג 1925 ןופ ווירב-עזייר ןייז ןיא טָאה רע סָאװ ןגעוו) יברעמה לתוכ

 -עגנייא ױזַא רבע ןשידיי ןיא ןרַאפ זיא סָאד זַא ,סיוא טעז סע ,(טנָאמרעד

 טינ ןַאד טָאה רע עכלעוו ,גנובעלרעביא עפיט ַא ןעוועג טַאּפ בקעי םענעקנוט

 "טלַא רעמילשורי ןיא ןעוו ,1946 ןיא ,טציא רעבָא .ןעגנערבסורַא טנעקעג

 "ידיי יד ןשיוװצ ןטכַאלש עקיטולב עקידרדסכ יד ןעמוקעגרָאפ ןענייז טָאטש

 -ַארַא יד ןוא רענלעז-טַאדנַאמ עשילגנע יד ןוא רעפמעק-טיײקיגנעהּפָאמוא עש

 סױרַא טגנערב רע ןוא ןטלַאהניײא טינ רעמ טַאּפ ןיוש ךיז ןעק טציא -- רעב

 :ֹזַא רֶע טביירש .סעיצָאמע עקיטציא-עקידסלָאמַאד ענייז

 זיא יברעמ לתוכ רעד זַא ,טכודעג טלָאמעד רימ ךיז טָאה סע;
 ,רעלטעב עקיצערק ,רעּפעלש עדנַאב ַא ייב טפַאשנעגנַאפעג ןיא
 ךיא יו ליפעג ַא טַאהעג בָאה ךיא .רעלדנעה עשיבַארַא עקידנעיירש

 לתוכ םעד זומ ןעמ זַא ,יברעמ לתוכ םעד ףיוא ןבָאה תונמחר טלָאװ

 ,"ןויילסיוא

 ןעזעג; ןוימד רעקדָאבָאלס ןייז ןיא טָאה רוחב-הבישי רענעזעוועג רעד

 !יברעמ לתוכ -- סעסיורג סעּפע ,סעכעלרעדנואוו סעּפע ,סעקיטכעמ סעּפע

 רעד ןיא טרעדלישעג רעטיירב זיא לַאירעטַאמ רעשיפַארגָאיבָאטױא-ייר רעד טָא (*
 רעקצולס} ךיוא עז .דנַאב ןטשרע ןיא טצונעגסיוא םיא ןבָאה רימ ןוא "רתסא ןירערעל;

 ."ךובירוכוי
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 "האל ןוא םירמ

 םיאנוש יד סָאװ ,שדקמה תיב ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,טנַאװ עקיצנייא יד

 ַא טייטש טציא ןוא ...!רוביג ַא טנַאװ ַא ,ןכַאמ בורח טנעקעג טינ ןבָאה

 -לעוו רעביא ,ןרעיומ עשיבַארַא טימ טלגנירעגמורַא ,טנַאװ עטושּפ עניילק

 7! יברעמ לתוכ רעד זיא סָאד -- רעטצנעפ עשיבַארַא עקיצומש ןקוק סע עכ

 ליפעג סָאד ךיז טָאה -- רעגנעל לסיב ַא ןענַאטשעג זיא רע זַא ,רעבָא

 -+טרעדנעעג

 יד ,טנַאװ ַא יו רעמ ןעוועג רימ רַאפ טנַאװ יד זיא סעּפע;

 ,ָאי ,קידעבעל רימ רַאפ ןעוועג זיא יז ; רענייטש יו רעמ רענייטש

 טנַאװ ענרענייטש ַא -- ענדָאמ טגנילק סע .ןבעל ןביױהעגנָא טָאה יז

 עגר ַא ףיוא ןעוועג רעבָא זיא סע .ןזעוו רעקידעבעל ַא ןרעוו לָאז

 "ידעבעל רָאנ ,ןייטש סיוא ,טנַאװ סיוא ןרָאװעג זיא יז ,רעביוצ ַאזַא

 בָאה ךיא .תולג ןיא ןדיי ,קלָאפ עשידיי עקידעבעל סָאד ,לארשי רעק

 ןעמוקעג זיא סע .תונמחר ַא ,קיטייו ַא ,רעצ ַאזַא סעּפע טליפרעד

 םירוסי עשידיי ןופ םי ַא עדנוקעס ןייא ןופ ךשמ ןיא ץרַאה ןיימ רַאפ

 בָאה ךיא .רעקלעפ עלַא ןשיווצ ,רעדנעל עלַא ןיא ,ןטייצ עלַא ןיא

 ריא טימ טנייוועג בָאה ךיא ןוא ,טנייוו טנַאװ יד זַא ,ליפעג ַא טַאהעג

 ןעמַאזוצ

 תנידמ ןופ גנואיײטשטנַא רעד רַאפ רָאי ייווצ ןבירשעג ,תורוש יד טָא

 רימ רעכלעוו ןגעוו ,לארשי תנידמ ןייק עזייר סטַאּפ רַאפ רָאי יירד ,לארשי

 -נעס עטלצרָאװעגנייא-ףיט ןופ גנוקעלּפטנַא ןַא ןענייז ,ןבירשעג רעירפ ןבָאה

 ןבעל ץנַאג ןייז שיטקַאפ ןגָארטעג ךיז טימ טָאה רבחמ רעד סָאװ ןטנעמיט

 .ןרָאי עשילױּפ עשיטסינויצ-יטנַא ,עשידנוב ענייז ןיא ךיוא --

 -סירטעלעב-שירעלטסניק ַא רָאנ טינ "האל ןוא םירמ, זיא ןיז םעד ןיא

 רעייטשוצ רעקידנקעלּפטנַא ןַא ךיוא רָאנ ,טַאּפ בקעי ןופ טסעמרַאפ רעשיט

 .עיפַארגָאיב רעקיטסייג רענעגייא ןייז וצ

 תונחמ עסיורג ןופ רשפא ;טַאּפ בקעי דיחי םעד ןופ רָאנ טינ רשפא ןוא

 ,רעיוב-טימ ןוא רעפמעקטימ ענייז ןופ ,רוד ןייז ןופ

 "ירתסא ןירערעל יד; 5

 ףיוא רעטיצ-המשנ ןקידרדסכ טימ טעברַאעג טַאּפ טָאה טייצ רָאי ףניפ

 "יירד ןופ הפוקת ַא םורַא טמענ ךוב סָאד .(* "רתסא ןירערעל יד; ךוב ןייז

 שיטסַאלּפ לופ ַא ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה טַאּפ .ןרָאי עקידמערוטש קיס

 "יז 472 ,1957 סערייא סָאנעוב ,"ךובדיי, גַאלרַאפ (
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד :ןלייז ףניפ ענייז ןוא ןלױּפ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעווישידיי ןופ דליב
 ,לוש רעד םורַא גנוגעוװַאב עכעלטפַאשלעזעג יד ,עסַאמ-ןרעטלע יד ,רעליש
 טָאה טַאּפ ,לוש רעד ןופ רעיוב יד ,רערעל יד -- םלוכ לעו ,רעוט-לוש יד
 -ַאד טימ גרעב ןעלמַאזפיונוצ ךרוד ןכיירגרעד טינ ןעמ ןעק סָאד זַא ,ןעזעג
 ,לוש רעד ןופ שדוקה חור רעד ןלעפ ץלַא ךָאנ טעװ סע .ןרעפיצ ,ןטקַאפ ,סעט
 ,םרָאפ רעשיטסירטעלעב ַא ןיא רָאנ ןרעװ טכַארבעגנײרַא ןעק סָאװ

 -עג זיא "ןַאמָאר ןשירָאטסיה, םענעטסָאמרַאפ-שיּפע ,ןסיורג ַאזַא ןביירש
 -ירָאטסיה סָאװ ,טייקליק יד טלעפעג טָאה סע לייוו ,רעווש סרעדנוזַאב ןעוו
 -עגסיוא יד ,רעוט-לוש ןוא רערעל רעדעי .ךיז טימ טגנערב ץנַאטסיד עש
 זַא ,ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא-שירפ ױזַא ןעוועג ןענייז ךעלרעדניק עטעדרָאמ
 ןשיטסירטעלעב ַא ןופ *ןדלעה; יװ ןעלדנַאהַאב וצ ייז רעווש ןעוועג זיא סע
 .טייהיירפ רעשירעביירש רעקיטיינ רעד טימ .,ךוב

 יד .הבצמ-עילימַאפ עכעלרעה ,עסיורג ַא קיטייצכיילג זיא ךוב סָאד
 -גיבור-טַאּפ היבצ-רתסא רעטסעװש עכעלבייל סטַאּפ זיא "רתסא ןירערעלא
 -סנבעל רעצנַאג ריא טרעדלישעג ךעלטקניּפ ןוא יונעג טרעוו סע .ןייטש

 עיזַאנמיג רעשיסור רעד ןיא ןירעליש ַא ךָאנ זיא יז ןעוו ןַאד ןופ ,גנַאג
 -עטַאט ןייז רַאפ חבצמ-עילימַאפ ַא זיא סע .ןרָאי עשירערעל עריא עלַא ךרוד
 -ץלב עלַא ןופ סױרַא טלַאװק ייז וצ טפַאשביל יד .רעטסעווש ענייז ,עמַאמ
 | .ךוב ןופ רעט

 -ָאטױא ןענייז ("טנעוו יד, ,"דוסי רעד;) ךוב ןופ ןלייט ייווצ עטשרע יד
 ןרָאי עשירענָאיּפ ענייז ,גנַאגסנבעל סרבחמ םעד ףיוא טיובעג ,שיּפַארגָאיב
 ןיא רימ ןבָאה רעבירעד .סַאלק ןיא טעברַא ןייז ,גנוגעווַאב-לוש רעד ןיא
 רעד זיא סָאד :"רתסא ןירערעלא רעד ןופ טריטיצ טפָא ױזַא לייט ןטשרע
 ןרָאי עטשרע יד ,הבישי ,םייה רעד ןופ תונורכז ןופ רוקמ רעטסכעלטקניּפ
 | .גנוגעווַאב-לוש רעד ןופ םוקפיוא רעד ,לגנַארעג-רוטלוק ןיא

 -טפירש עכעלנייוועגמוא יד טימ ןבעגעג הצע ןַא טַאּפ ךיז טָאה ױזַא יוו
 | ? ןטייקירעװש עלענָאיצַָאמע-ךעלנעזרעּפ ןוא עשירעלעטש

 -סנביולג רעטריטלַאזקע רעד טימ ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה רעקיטירק יד
 ,ןעמענ יד ןופ ךיילג ןעמ טעז סָאד ,ךוב ןופ סױרַא טרַאּפש סָאװ רעפסָאמטַא
 -ָאּפע עשידלעה יד; :(* ןעגנוצַאשּפָא ערעייז ןבעגעג ןבָאה ייז ןופ לייט סָאװ
 -ייה ןופ עיײּפָאּפעא ;(רענרעל קילַאפ) ?ןלױוּפ ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי ןופ עייּפ

 ,ךוב ןופ ףוס םייב ךיז טניפעג המישר עשיפַארגָאילביב עלופ ַא (*

2591 



 יירתסא ןירערעל יז,

 :(ןרָאה .י) "רוד ַא ןופ טכיל ןטימ? : (ןַאהַאק ןָאמָאלָאס) "תונשקע רעקיל

 .א) "רוד ַא ךָאנ הבצמ ַא; :(רענרעל .א) "השודק רעליטש ןופ ךוב סָאד;

 ידפ ;(לַאטנעמולב .נ) "ןלוש עשידיי ןופ רערעל יד ךָאנ םעיווקער ַא; ; (קַאז

 .ַא"א (ןַאהַאק .י) "רוד ַא ןופ גנַאג רעד -- רתסא ןירערעל

 טָאה ,קַאז םהרבא ,ןטַאּפ ןופ רבח-טנגוי ַא ,רעטכיד רעטנַאקַאב רעד

 : ןבירשעג
 לגיּפש רעד קפס ילב ןיא םענרַאפ ןצנַאג ןייז טימ ךוב סָאד;

 -עג רעזנוא ןיא ןבירשעגניירַא טָאה סָאװ ,רוד ַא .רוד ןצנַאג ַא ןופ
 ,לטיּפַאק שיאָארעה ןייש ַא טרעדנוהרָאי ןקיטנייה ןופ עטכיש

 רַאפ רעפמעק ןוא רעמיורט ,תומולח-ילעב רוד רעד זיא סָאד
 -ַאדנופ יד ,רעיוב עטשרע יד ךיוא ןענייז סָאד ,ןגרָאמ ןרעסעב ַא
 טייצ יד זיא סָאד .לוש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ רעגייל-טנעמ
 עמערָא יד ןעוו טייצ יד ,ףמַאק ןוא שפנ-תריסמ ןופ ,ןשינעלגנַאר ןופ
 עטסלדייא יד ,רעטסייג עטסנעש יד ןבעגעגסױרַא טָאה סַאג עשידיי

 "תומשנ עטסלדייא יד ,ןשטנעמ

 ; טביירש רעקידוצ .י
 ךיא בָאה טייקשידיסח רעדָא טייקטבילרַאפ רעקיזָאד רעד טימ,

 -סױרַא ,!רתסא ןירערעל יד' ךוב ןענישרעד סָאװ רָאנ ןייז טנעיילעג

 .סערייא סָאנעוב ןיא 'ךובדיי גַאלרַאפ ןופ ןבעגעג
 ןעמ סָאװ ,סָאד ןייז טינ תורוש עקידרעטייוו יד רשפא ןלעוו

 ןלעוו ייז :קיטירק קורדסיוא ןרעטנוא ןײטשרַאפ וצ טניואוועג זיא
 ןוא ךוב ןקיזָאד םעד וצ גנַאזעג-ביול ַא ,עיגָאלָאּפַא ןַא ןייז רעכיג
 .טַאּפ בקעי רעביירש ןייז וצ

 טימ רענעייל ןטימ ךיז ןלייט ַא ןייז סָאד טעװ רעקיטכיר רעבָא

 רימ ייב טָאה ךוב עקיזָאד סָאד סָאװ ,ןליפעג ענעביוהעג תמאב יד

 -ַאב ךוב םעד טימ ךיז ןלָאז ייז זַא ,גנוגערנָא ןַא ןוא ןפורעגסױרַא

 ןפיט ַאזַא טימ ןענעייל ךוב עקיזָאד סָאד ןלָאז יז זַא ןוא ,ןענעק

 ."תורוש עקיזָאד יד ןופ רעביירש רעד יו ,סערעטניא ןוא טסנרע

 ןופ רעריפנָא ןוא רעוט ַא רָאנ ,רעקיטירק רעלענָאיסעּפָארּפ ןייק טינ

 : ךוב סָאד טצַאשעגּפָא ױזַא טָאה ,ןינַאכ .נ --- עקירעמַא ןיא ןלוש עשידיי יד

 ןופ ןסירעגּפָא ךימ טָאה ,ןביוהרעד ךימ טָאה 'רתסא ןירערעל',

 ַא ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה ןוא טייקכעלגעטיגָאט רעיורג רעד

 ןוא טעטכינרַאפ ןפוא ןקידתוירזכא ןַא ףיוא ,תמא ,זיא סָאװ ,טלעוו

 יז ;ןבעל קיבייא זדנוא ןיא טעװ יז רעבָא ,ןרָאװעג ןסירעגסױרַא

 ."ןביוהרעד ןוא ןרעטסײגַאב קיבייא זדנוא טעוו

 : םזַאיזוטנע ַאזַא טימ ןרָאװעג ןדנוצעגנָא זיא עקיטקעמ ןופ ןַאהַאק ןָאמָאלָאס
 םענופ ןייב-ןקור רעד .עייּפָאּפע ןַא זיא 'רתסא ןירערעל ידי;
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 ,ןפיט ןופ טלַאוװק סָאװ טייקשיאָארעה עכעלדנעמוא ,סָאּפע זיא ךוב
 טמעטָא'ס ,ןלַאעדיא ערעטיול ןוא עכיוה ןיא ןביולג ןרַאבגיזַאבמוא

 ןיא רעשיפ עיטַאס סעצרּפ טכױהַאב סָאװ ,ןביולג םענעי טימ טרָאד
 ןופ ףוס ןיֵא ןטמערוטשעצ םעד טגיזַאב סָאװ ןוא !םי ןפיוא םיסנ'
 .עיכיטס-רעסַאװ רעד

 ַא יו רעמ ליפ קרעוו עקיזָאד סטַאּפ בקעי רעבירעד זיא ...
 רעכיב עסיורג יד ןופ סנייא זיא'ס .ךוב רענעגנולעג שירַארעטיל
 -עטלעז םענעי ןופ סנייא : רוטַארעטיל רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןופ

 ,קנַאדעג םעד ןָא ןגער ,ליפעג םוצ ןרילעּפַא סָאװ ,רעכיב ןימ םענ
 ןיא ןייא ךיז ןצירק ןוא טפַארק-סגנולעטשרָאפ רעזדנוא ףיוא ןקריוו
 ןכַאמ סָאװ ,טייקפיט ַא טימ ןוא טפַארק ַא טימ רענעייל םענופ ןורכז
 ,ןסעגרַאפ ןופ רָאטקַאפ ַא יו ,טייצ ןופ גנוקריוו רעד ןגעק ןומיא סע

 יד קורדסיוא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא וצ ךוב ןיא טמוק סע ...
 -עג טָאה סָאװ ,דלעפטכַאלש ַא ףיוא םוטנדלעה ןשידיי ןופ עטכישעג

 "שידיי ןופ געוו-רענרעד ןוא ילבפיוא ,גנולקיװטנַא ,טרובעג : ןטייה
 'רתסא ןירערעל יד' ןיא טרעוו'ס ,ןלױּפ ןיא ןזעוו-לוש ןכעלטלעוו

 ,"תונשקע רעקילייה ןופ עייּפָאּפע יד תורודל טכַאובעגסױרַא

 "עג ןליוּפ ןיא ןזעוו-לוש עשידיי סָאד טָאה סָאװ ,ןייטשנרעב יכדרמ ןוא

 ןיא ןליפעג ענייז ןוא גנוניימ ןייז סױרַא טגנערב ,טנעָאנ רָאג-רָאג ןופ טנעק

 : תורוש עכלעזא

 -ינוא ןַא סע זיא רוטַארעטיל-ןברוח רעד ןיא זַא ,טלַאה ךיא;

 ןעמַאזוצ ץלַא .טייהנטלעז ַא --- רוטַארעטיל-עטכישעג רעד ןיא ,םוק
 -- רקיע רעד ,ןוא עיצַאטנעמוקָאד ,עטכישעג-לָאמקנעד ,ןרַאומעמ ---
 טױבעג טָאה סָאװ ,רוד ַא ןופ םיתמ הייחמ רעתמא ןַא זיא סע
 -ָארּפ רעטנזיוט ...ןינב-לוש ןכעלטלעוו ןשידיי ןקיטכערּפ רעזדנוא
 טינ ןלעװ ןרושָארב רעקילדנעצ ,ןעגניטימ רעטרעדנוה ,סעיצַאמַאלק
 -כרוד טעװ סָאװ םענעי יו ,םענייק לוש רעזדנוא וצ ןרעטנענרעד
 ,'רתסא' ןענעייל

 רָאנ טינ טנעמונָאמ ַא ןעמוקעגסױרַא זיא ךוב םעד ךרוד ...
 -רערעל ןגָאז רימָאל --- דנַאטש ןייא רַאפ רָאנ טינ ,'רתסא' ןייא רַאפ
 ,ןזייא-רעש ךמע ןופ רוד םעד -- רוד ןצנַאג ַא רַאפ רָאנ -- דנַאטש
 רעזדנוא ןופ רוד םעד -- םיכרד תשרּפ רעזדנוא ןופ רוד םעד
 ."געוודייש

 -ערָאה ערעװש עכעלגעטיגָאט זיא לוש .בוט םוי רָאנ טינ זיא לוש

 ,שינעטנעק עטריזילַאיצעּפס-ךױה ַא ,קיגָאגַאדעּפ זיא לוש .טעברַא ענשַאּפ

 ,טיילכַאפ רַאפ ןינע ןַא
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 ןכַאמ קידעבעל ,םרָאפ רעשיטסירטעלעב ןייז ןיא ,ןעגנולעג זיא ןטַאּפ

 .ןזיװַאב קיטייצכיילג ןוא ,לוש רעד ןופ טייקכעלגעט:גָאט יד רעזעל ןרָאפ

 -גנַאר יד ןיא ,טעברַא רעקידעכָאװ רעד ןיא עקַאט ןגעלעג זיא השודק יד זַא

 רענעייל םעד טריפעגניירַא טָאה רע .תועינמ עכעלגעטיגָאט יד טימ ןשינעל

 "נַאנופ ךוב ןיא ןַארַאפ .לוש רעד ןופ טַאטשרַאװ-סטעברַא ןשיגָאגַאדעּפ ןיא

 זיא ענייא עדעי סָאװ ,סענעצס-לוש עקיטכערּפ רועיש ַא ןָא ןפרָאװעגרעד

 רעקיטכיוו ַא ייז ןענייז קיטייצכיילג ןוא --- גנולייצרעד עטפַאהרעטסיײמ ַא

 -סיוא ךעלגעממוא זיא סע .עטכישעג-רוטלוק רענרעדָאמ רעזדנוא וצ גָארטיײב

 עסיורג ,םיבוט-םוי-לוש ,ןסַאלק-לוש ןופ סענעצס רעקילדנעצ יד ןענעכערוצ

 ,רָאפנעמַאװצ-לוש ןסיורג םעד ןופ ,לוש רעד רַאפ סעיצַארטסנָאמעד-ןסַאמ

 לוש יד ןעװ סענעצס עשיטַאמַארד ,ןטרָאג-לוש ַא ןיא סענעצס עשילידיא

 טריפ רתסא ןירערעל יד ןוא טכַאמ רעשיליוּפ רעד ךרוד ןסָאלשעג טרעוו

 ןשילױוּפ םעד טימ ןָאסלעדנעמ .ש ןופ םיחוכיו ,ןסַאלק יד םייהעג ןָא רעטייוו

 יד ןבױהעגסױרַא ןבָאה רעקיטירק יד .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא רעטסינימ-גנודליב

 -עּפש יד) ערימ ןוא עיטיוו סנירערעל-סעטרבח יד טימ רתסא ןופ ןסעומש

 סענעצס יד :(ָאטעג רענליוו ןופ *ערימ ןירערעלק ענערָאװעג-טמירַאב רעט

 ןופ רעטרעוו-הרות עשירערעל עגולק ,עפיט יד טרעה רתסא עגנוי יד ןעוו

 סעמעוו ,שטיווָאכמיס עזָאר ןיגָאגַאדעּפ רערעטלע רעכעלנייוועגרעסיוא רעד

 רָאג .רעזעל ןופ ןורכז ןיא ךעלסעגרַאפמוא טביילברַאפ טלַאטשעג עסיורג
 ,רעשיטַאמַארד קידלַאװג רעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז ייז ןבָאה סרעדנוזַאב

 -לוש רעקָאטסילַאיב רעד ןופ גנוציז רעטרעדלישעג-ךעלטקניּפ שירָאטסיה

 טימ טליפעגנָא ,(טַאּפ בקעי ןתמא רעד ןיא) תפצ ריאמ ואוו גנוטלַאװרַאפ

 ןיא טמוק ,ךשמה ןשידיי ןשירָאטסיה ַא ןעיוב וצ ןליוו טימ ןוא טסייג ןשידיי

 ,עשיטסירַאלוקעס םערטסקע ענעגייא ענייז טימ סױטשנעמַאזוצ ןשימרוטש

 ,םירבח:יײטרַאּפ ערענָאיצולָאװער

 :ןבירשעג *גָאט; ןיא עיזנעצער ןייז ןיא טָאה לקיב .ש

 "יידיא יד ןבעגעגרעביא ןרעוו סע ואוו ,ןעלטיּפַאק עקיזָאד יד, |
 -ייז ייז םורַא םיחוכיוו יד ןוא ןעמַארגָארּפ עשיגָאגַאדעּפ ןוא עשיא
 ןגָאמרַאפ ייז לייוו ,ךוב ןיא עטסנטָארעג יד רשפא ,יתעד יפל ,ןענ
 ןעלטיּפַאק ענעי ןיא רָאנ ,טייקיטכיוו עשירָאטסיה-רוטלוק זיולב טינ

 ,ןטלַאטשעג יד ןענעכייצ וצ ךעלפערט ןוא ץרוק ןטַאּפ ךיוא טגנילעג

 םגה זַא ,ןטַאּפ וצ ןבירשעג ןבָאה ןלושדָאשיצ יד ןופ רעליש ענעזעוועג

 יז ןבָאה ,ןלוש ערעדנַא ןיא ,טעטש ערעדנַא ןיא טנרעלעג ןבָאה ןיילַא ייז
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 -עייז ,םירבח-לוש ןוא רערעל ערעייז ,לוש ענעגייא רעייז ןענופעג ךוב ןיא

 ,ןרָאי-לוש עקילָאמַא ער

 טגנערברַאפ טייהדניק ןייז טָאה סָאװ ,תורוש יד טָא ןופ רעביירש רעד

 ,ןטרָאג-לוש םעד ןיא ,סַאלק סטַאּפ בקעי ןיא קנַאב-לוש א ףיוא רָאי עכעלטע

 ןבעגוצ ליוו ,ךוב ןיא טלייצרעד טרעװ סע עכלעוו ןגעו רעדניק יד טימ

 .ןעגנוקיטעטשַאב יד טָא וצ תודע תיבג ענעגייא ןייז

 טימ רערעל רעקילדנעצ יד ןענייז ךוב ןיא ןטלַאטשעג עטסקיטכיוו יד

 -סקלָאפ עטנַאקַאבמוא ,רעוט-לוש יד ,ןעמענ עטלעטשרַאפ רעדָא עתמא ערעייז

 -ליש טַאּפ ,סעיפַארגָאיב עשירָאטסיה ,ענעקורט ןייק טינ ןענייז סע ,ןשטנעמ

 ,טַאהעג ביל ןוא טנעקעג ייז טָאה רע יו ױזַא ייז טרעד

 -עוב) רענרעל קילַאפ טביירש -- זדנוא טרעדליש רבחמ רעד;
 שממ ןענייז סָאװ ,ןּפיט עשידיי עירעלַאג עצנַאג ַא -- (סערייא סָאנ
 רעד ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז סָאװ ,עלָאר רעד טיול לַאטנעמונָאמ

 -על יד ,תפצ ריאמ .,ןליױּפ ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי םעד ןופ עייּפָאּפע
 ,ןשטנעמסקלָאפ עקיצרַאה יד ,ךורב ,לדייז ,ַאדיא ןוא לזייר ןירער
 ןייז ןיא טרעדליש רבחמ רעד סָאװ ןדלעה ערעדנַא ןוא רעוט-לוש
 -מוא ןשידלעה םעד ןופ ןטנענָאּפסקע ערַאברעדנואוו עלַא ןענייז ,ךוב

 ןלױּפ ןיא לוש עשידיי יד ןפַאשעג טָאה סָאװ ,טַאדלָאס ןטנַאקַאב

 סנשָארג עטצעל ענייז טימ ,שפנ תריסמ רעתמא טימ ןטלַאהעגסיוא יז
 ןיא ןעוועג זיא םויק ריא ןעוו ןיירַא רעייפ ןיא שממ ןעגנַאגעג ןוא
 ,"רַאפעג

 -ָאטסיה ריא בילוצ טינ -- חנחמ רעד טָא ןיא רוגיפ עלַארטנעצ יד יו

 יו ,טײקויטַאטנעזערּפער רעשילָאבמיס ריא בילוצ רָאנ ,טייקיטכיוו רעשיר

 -- רערעל ןשידיי ןופ תודימ עלעדייא ,ענייר עלַא ןופ גנולמַאזפיונוצ יד

 ,רעטסעוװש סטַאּפ ,רתסא ןירערעל יד טייטש

 -ַאב עוויטַאלרעּפוס ןצונ וצ טינ רימ טביולרעד טײקטנעָאנ-עילימַאפ יד

 רתסא ןירערעל רעד טימ זַא ,קפס ןייק ןייז טינ רעבָא ןעק סע .ןעגנונעכייצ

 .רעה ,עסיורג רָאג ַא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טריפעגניירַא טַאּפ טָאה

 -רעדָאמ םעד ןופ טלַאטשעג עטסערג עמַאס יד רשפא -- טלַאטשעג עכעל

 -עב רעשידיי רעד ןיא ןעניפעג ןעק ןעמ סָאװ ,רוד ןכעלטלעוו ןשידיי םענ

 -עג עכעלטפַאשלעזעג ןוא עכעלנעזרעּפ ריא ,גנַאגפױא ריא .קיטסירטעל

 -ָאבמיס יז .רוד ןצנַאג ןופ ןשינעלגנַאר ןוא גנַאגפיוא רעד ןענייז ןעלגנַאר

 רעד ןופ טייקנייר עשילַארָאמ יד ןוא טײקנדָאלעגנָא עשיאיידיא יד טריזיל

 .רעפמעקטימ הנחמ רעצנַאג
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 יירתסא ןירערעל יד;

 ךיז טבייה יז רעבָא ,קידתוגרדהב ,ךעלעמַאּפ ףיוא טסקַאװ טלַאטשעג יד

 .לטעלב וצ לטעלב ןופ רעביל ,רעטנענ ,רעטלוב טרעוו יז ,רעכעה ןוא רעכעה

 ןופ ןבילבעג טינ זיא ןמיס ןייק .ןלױּפ עשידיי סָאד טציא זיא בורח

 הנחמ רעניילק רעד ןופ ןורכז ןיא זיולב טבעל קנעדנָא ןייז .ןזעוו-לוש ןשידיי

 .רעליש ןוא רערעל ענעבילבעגנבעל

 ?ייז ךָאנ ןוא

 -לוש ןופ עיצַאזילַאעדיא ענעפָא ,עשוריפב ַא יו ןבירשעג זיא ךוב סָאד

 -עג טָאה סָאד יו ,םזילַאער ןופ סָאמ רעטלַאק רעד טימ םיא ןטסעמ .ןזעוו

 "עג רערַאטנעמוקָאד-שיגָאלָאנָארכ ַא ןופ רבחמ רעד ,(* ןַאדזַאק .ש .ח ןָאט

 יד ןופ טייהרעמ עטסערג יד .שלַאפ ןיטולחל זיא ,ָאשיצ רעד ןופ עטכיש

 סָאװ ןטַאטלוזער עכעלדיימרַאפמוא יד טקוקרַאפ רעבירעד ןבָאה רעקיטירק

 ןענייז ןטלַאטשעג עלַא סָאװ :ךיז טימ ןעגנערב זומ עיצַאזילַאעדיא ַאזַא

 טימ ןטכױלַאב ןרעו ןוא ,תולעמ עלַא טימ טליפעגנָא ,עוויטיזָאּפ טולָאסבַא

 -רָאּפ *עלענָאיסנעמיד-ייוצ, שיטקַאפ ןענייז ייז סָאװ ,טכיל ןלעה רעייז ַא

 -נעזרעּפ עטרעדלישעג יד סָאװ ;ןתוצצורתיו עכעלרעניא תמאב ןָא ,ןטערט

 -עגוצ טושּפ טַאּפ טָאה ייז ןפ לייט) ןרתסא ןופ ןבעל ןיא ןטקילפנָאק עכעל

 "וצ ךות ןיא ןענייז (השעמהירוּפיס ַא ןבָאה לָאז *ןַאמָארק רעד ידכ טכַארט

 ןופ סעביל יד טינ ןענייז ךוב ןופ עמעט יד .קיטכיוו קינייו ןוא טעּפעשטעג

 ןשידיי ןרַאפ ןמיה רעטרעטסײגַאב ַא רָאנ -- ןבעל-עילימַאפ ריא ,ןרתסא

 ,לגנַארעג ןקילייה ןייז ןוא רערעל

 -נעטניא רעכעלנייוועגמוא ןַא טימ טכַארבעגסױרַא טַאּפ טָאה סָאד ןוא

 ,טייקוויס

 ןירערעל יד קידנענעיילפ) טכיזרעביא ןייז ןיא טָאה יקצינטישז .ל ר"ד

 ןוא טלוב רעייז סָאד (1956 יַאמ 2 ,סערייא סָאנעוב ,*עסערּפ יד; --- "רתסא

 : טכַארבעגסױרַא סייה

 ןוא טּפַארק יד ? ךוב ןופ טפַארק יד טײטשַאב עשז סָאװ ןיא;
 רבחמ םענופ גנומיטש רעד ןיא טײטשַאב ךוב םענופ טײקידנּפַאכרַאפ
 סעיצַארביװ עלַא טימ ןבירשעג זיא ךוב סָאד יו טריּפש ןעמ .אפוג
 ןעמ .טײקלענָאיצָאמע רעטסכעה ַא טימ ןוא המשנ סרבחמ םענופ
 -עבעל סָאד ךיז רַאפ טָאה רבחמ רעד יװ ,שממ טעז ןעמ ןוא טליפ

 ןוא ןײגקעװַא טשינ לָאמנייק ןענעק סָאװ ,ןשטנעמ ןופ דליב עקיד
 ןגעק ןוא ,עכעלברעטשמוא יו ,עקידעבעל יװ ןגיוא יד רַאפ ןעייטש

 ,1956 ,1 .טּפעס ,עקיסקעמ ,"סיורָאפ, (*
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 ןדער ליוו סָאװ ,רבחמ םענופ ץנעגילעטניא עקידנענָאמ יד טייטש ייז
 ,ןלייצרעד ךייא ןגעוו ןומ ךיא ,רימ טזָאל :ןדלעה יד וצ ןגָאז ןוא

 ,עטכישעג ןיימ ךיוא רָאנ ,ערעייא רָאנ טינ טנעז ריא לייוו

 סע ."רתסא ןירערעל, סטַאּפ בקעי טגָאמרַאפ ןטפַאשנגייא ייווצ
 טימ ןוא טייקלענַאיצַאמע;המשנ רעקידלַאװג טימ ןבירשעג זיא
 ,המבח ןוא תוחקיּפ עשידיי תמא טימ ,ץנעגילעטניא רעסיורג קידלַאוװג
 -המשנ סטַאּפ בקעי ןופ עיצַאלעװער עטולָאסבַא ןַא זיא ךוב סָאד
 ןגעו ,ןשינעעשעג ,ןשטנעמ ןגעוו טלייצרעד רבחמ רעד .טייקיד
 טביוה ,אפוג רבחמ רעד טסקַאװ ןעמעלַא םעד רעביא ןוא ,ןדנעטשמוא
 ,ןשטנעמ ןופ עטכישעג רעד ןופ ןציּפש יד רעביא רעכעה ןוא ךיוה ךיז
 טייקטכע יד ןוא .ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ןלָאז ןוא טשינ ןרָאט סָאװ
 רעטולָאסבַא ןַא טרעו רבחמ רעד ואוו ,ןדַארג עכלעזַא וצ טגייטש
 ,"טייקשיריל רעקידלַאװג ַא ןופ רעטכיד

 "וינ יד ייב *רתסא ןירערעל, ןופ עמַאנפיוא יד ןעוועג זיא רעליק ליפ

 ןטנָאמרעד רעירפ םעד ןוא ינודקומ ר"ד .,ףָאגָאר .ה רעקיטירק רעקרָאי

 -אב רערעדנַא רעקיזָאד רעד ןופ תוביס יד ןופ רענייא ןגעוו .ןַאדזַאק .ש .ח

 ;"סטרעוורָאפ; ןיא ןבירשעג ףָאגָאר טָאה גנואיצ

 -לוש רעד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיילַא ןענייז סָאװ ,רעזעל ייב,

 ןיא טביולגעג ןוא טריזיטַאּפמיס ריא טימ ןבָאה רעדָא ,גנוגעווַאב
 ַא ןוא ןעגנורעגירעד עסיז ןקעוופיוא ךוב רעד טעװ ,ןלַאעדיא עריא
 ַא יװ ךוב םעד ןענעייל ךעלקריוו ןלעװ ייז .טפַאשקנעב עשיטעָאּפ
 -נַאפ ןופ ןעלמיה יד ןיא םיא ןופ ןגָארטרַאפ ןזָאל ךיז ןוא עמעָאּפ
 ךעלקריוו רעטרע ליפ ןיא זיא ךַארּפש יד .עיצַאטלַאזקע ןוא עיזַאט
 טסַאּפ סָאד ןוא ,עשיטנַאמָאר ןענייז רעדליב יד ןופ ךס ַא ,עשיטעָאּפ ַא
 עכלעוו ,רעזעל ענױזַא ייב טפַאש רע סָאװ ,גנומיטש רעד וצ ךיז

 רעטייוו ַא ןופ גנַאלק ןשיטעָאּפ ַא יו גנוגעווַאב-לוש יד ןעקנעדעג
 ,טײהנעגנַאגרַאפ

 ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,רעזעל ענױזַא טימ רעבָא זיא שרעדנַא
 ןייק טַאהעג טינ ןבָאה סָאװ ,ןלוש ןופ ןעגנורענירעד עכעלנעזרעּפ

 "עג יד טימ ןוא ןזעוו-לוש םעד טימ ןעגנורַאפרעד עכעלנעזרעּפ
 ךוב םעד ןלעוװ ייז .גנוגעווַאב-לוש רעד םורַא ןדָאזיּפע עכעלטכיש

 ףיוא טעװ רע סָאװ קורדנייא םעד ןוא ןגיוא ערעטכינ טימ ןענעייל
 רע סָאװ ,קורדנייא רעד יו ,רעבלעז רעד ןייז טינ טעװ ,ןכַאמ ייז
 יד ךיז ןיא ןגָארט סָאװ ,"ענעגייא; סרעביירש םעד ףיוא טכַאמ
 ,"טַאּפ יו טפַאשקנעב עבלעז

 "לייט א זיולב רעבָא .תמא לקיטש ַא ָאד רעכיז זיא רעטרעוו יד טָא ןיא

 "רעּפ ןייק טַאהעג טינ ךיוא ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ערעדנַא ייב ! תמא רעזייוו
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 יירתסא ןירערעל יד,

 "נעטשלופ טינ ךיוא ןבָאה ןוא ןזעוו-לוש םעד טימ ןעגנורַאפרעד עכעלנעז

 ןגעווטסעד ןופ טָאה ,ןלושי-ָאשיצ יד ןופ ןלַאעדיא יד טימ טריזיטַאּפמיס קיד

 סָאװ ןרעטיצ-המשנ עקידקיטייו ענעי ןפורעגסױרַא ָאי "רתסא ןירערעל יד;

 ,רעדעפ סרבחמ םעד טגעװַאב רעירפ ןבָאה

 דוד ןקז רעטרעּפכַאעג ןוא רעטלַא רעד טדערעג טָאה עלַא ייז רַאפ

 "עג ױזַא הפיח ןיא לדָאה יורפ ןייז ןופ טעבנקנַארק ןופ טָאה סָאװ ,יקסניּפ

 :טַאּפ בקעי וצ ןבירש

 רימ ייב גנַאל ןיוש זיא םעניימ ווירב םעד ךייא ןביירש וצ,
 רָאנ ,ןרעוועקצוס טגָאזעג ןיוש סע בָאה ךיא ,ךַאז ענעסָאלשַאב ַא
 "רָאפ ןוא ןענעייל ןקידנע לעוװ ךיא זיב ,טגײלעגּפָא םיא בָאה ךיא
 ןעשעג סע זיא ןטכענ ןוא "רתסא ןירערעל יד; ןענעייל

 טנעיילעגרָאפ בָאה ךיא לייוו ,רעזדנוא --- רעקיטכיר --- ןיימ

 -עג טשינ ,ךעלעמַאּפ גָאט ןדעי ןוא גָאט ןדעי יורפ ןיימ ךוב רעייא
 -ַאב ןופ קורדסיוא רעזדנוא ,ָאזלַא --- ּפָארט ןוא ליפעג טימ ,טלייא
 טימ טפָא .המשנ תילע ןופ ,שינעבעלרעביא רעפיט ןופ ,גנורעדנואוו

 ןיימ ןיא ןייטש ןביילב ןזומ געלפ ךיא ןעוו ,טייקטרירעג ןופ ןרערט
 "נואוו יו ,טוג יוו; :סייררעביא-תולעּפתה טימ טפָא ןוא .ןענעייל

 י. , ,רַאברעד

 טימ ןוא עביל טימ !ךוב סיורג ַא ןבירשעגנָא טָאה ריא ,טַאּפ
 ױזַא ןשטנעמ עקידעבעל טָאה ריא .ןענעק ךס ַא טימ ןוא המכח
 ךָאנ קנעב ךיא ןוא ,רימ ןיא טבעל רענייא רעדעי זַא ,טקידעבעלרַאפ
 ליִז

 "לעב ןייק ןביילב טשינ טלָאז ריא ,ור ןוא ןרָאי ךייא שטניוו ךיא
 "עג טָאה ריא ןעמעוו ,ןעמעלַא ךיוא ךָאנ ,ןרתסא זיולב טשינ בוח
 ןעייטש רימ .רעטײלגַאב עריא עלַא ןוא ןרתסא טימ ןבעלטימ טכַאמ
 ןעז ןליוו ןוא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ רעיױט םעד ייב ךייא טימ
 ייב טירט ךייא ךָאנ ןײגכָאנ ןלעוו רימ ןוא ,ןיהַא ןײרַא טעװ ריא יו
 ןוא ּפעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןייטש ןביילב ןלעװ רימ זיב ,טירט
 ."רתסא רעקידנעייגפיוא השודק ןיא רעד רַאפ ןגיוא ענעסָאגרַאּפ

 "רעביירש עשידיי טימ ןסעומש, .58

 ןייז וצ וָאטַאנגיא דוד טימ טַאּפ בקעי ןופ "סעומש; רעטשרע רעד

 -- ילוי ןיא "טפנוקוצ ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא גָאטנריױובעג ןטס5

 זַא ,גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַאזַא ןפורעגסיױרַא טָאה רע .1951 רעמונ טסוגיױא
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 "ערּפ ןופ םערָאפ עיינ יד טָא רעטייוו ןצעזוצרָאפ ןסָאלשַאב טָאה טַאּפ בקעי

 .רעזעל ענייז וצ רעביירש ןשידיי ַא ןריטנעז

 ךָאנ "סעומש? ןעמוקעגוצ רָאי יירד ןופ ךשמב סםַאזגנַאל ןענייז ױזַא

 טרעהעג טַאּפ בקעי טָאה סָאד ןוא --- ןרָאװעג רָאלק דלַאב זיא סע ,?סעומש;

 ,ךוב ַא ןיא ןרעוו ןעמונעגפיונוצ ןפרַאד "ןסעומש; יד זַא --- ןטייז עלַא ןופ

 ייס ,גנושרָאפ-רוטַארעטיל רעשידיי רעד וצ גָארטײב רעקיטכיוו ַא יו ייס

 -ָאד יד ןופ רעריפנָא םעד ןופ וטפיוא רעשירעלעטשטפירש רעקיטכיוו ַא יו

 .טַאּפ בקעי ,ןכערּפשעג עקיז

 סָאד ,(* םערָאפ-ךוב ןיא ןרָאװעג ןעמונעגפיונוצ 1954 ןיא ןענייז ייז

 ףסוי ,ןרָאהנײא דוד ,ווָאטַאנגיא דוד טימ :"ןסעומש; ןצרעפ ןיירַא טמענ ךוב

 ,קיווייל .ה ,קנורט .י .י ,סעלעיעליץנַאלג ןרהא ,ןײטשטַאלג בקעי ,ןשָאטַאּפָא

 םהרבא ,טַאלבנעזיור .ה ,ןויבצ .צ ,ב ,רעגינ .ש ,בייל ינַאמ ,רעגנַאמ קיציא

 ןצרעפ עלַא ןופ ןטערטרָאּפ-ָאטָאפ ןופ םובלַא ןַא טָאה סע .ץרַאװש .י .י ,ןעזייר

 "ךוב עטסנעש יד ןופ סנייא יװ ןרָאװעג טנכיײצַאב סע זיא ללכב .רעביירש

 .טייצ רעטצעל רעד ןופ סעבַאגסיױא

 ערעװש יד רעבָא .טעברַאעג ליפ רעייז טַאּפ טָאה סעומש ןדעי ףיוא

 גנונעקרענָא עטסערג יד ןגָארקעג טָאה ךוב סָאד .טניולעג ךיז טָאה טעברַא

 ַא ןפַאשעג םיא רַאפ טָאה סע .קיטירק רעד דצמ ןה ,רענעייל יד דצמ ןה

 ןקיטנייה םעד זיב טרעוו סע .טלעוו-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא עיציזָאּפ עיינ

 -טסניק ןוא עכעלנעזרעּפ יד וצ רוקמ רעקיטכיוװ ַא זיא ןוא טריטיצ טּפָא גָאט

 ,רעביירש יד ןופ סעיפַארגָאיב עשירעל

 "יירש ןצרעפ יד ןופ *עיצַאקיפילַאװק; עמַאזניימעג יד זיא ללכ ךרדב

 -עטיל רעשידיי רעד ןיא תובישח עטנעקרענָא-ןײמעגלַא רעייז ןעוועג רעב

 יב רעקיטירק רעד יװ ,ןעוועג ןיוש ןענייז ייז .טייקפייר רעייז ןוא רוטַאר

 עשידיי עקיטייצטנייה ןופ עירעלַאג ַא; ,טרילומרָאפ סע טָאה יקסניבושט

 ,"רעקיסַאלק

 -עמ ןייז ןוא ןליצ ענייז טרילומרָאפ רָאלק ריפניירַא ןייז ןיא טָאה טַאּפ

 ,קידָאט

 יד טימ ןסעומש' יד ייב ליצ ןיימ ןוא ןיז רעד ןעוועג זיא סָאװ;

 ?'רעביירש עשידיי

 "יב ַא .ז"ז 290 ,1954 ,רבחמ ןופ ןבעגעגסױרַא ,"רעביירש עשידיי טימ ןסעומש, (*

 .ךוב ןופ ףוס םייב ךיז טניפעג ןפורּפָא"קיטירק ןופ המישר עשיפַארגָאילב
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 'רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,,

 ? ךוב ןיא רעטציא ןבעגסױרַא ייז סָאװ וצ

 טימ ןוא טייקירעגיינ ךס ַא טימ לכ םדוק ןָאטעג סע בָאה ךיא
 -ןעייל ןקידנרעלַאב ןוא ןטנַאסערעטניא ןַא ןעגנערב וצ הנווכ רעד
 ןייגרעד טלָאװעג ךיא בָאה 'ןסעומש' יד ךרוד .רעזעל םוצ ףָאטש
 ןפַאש ןייז ןופ רקיע רעד ייז ןופ ןדעי ייב זיא סע סָאװ ,םעד וצ
 ענייז וצ טגעװַאב םיא ןבָאה תונויער ןוא תוביס ,תוחוכ עכלעוו
 ןגעוו ,ךיז ןגעוו תובשחמ ענייז ןרעהרעד טלָאװעג בָאה ךיא :קרעוװ
 וצ ,ןעזרעד וצ רעסעב רעביירש ידכ .קלָאפ ןייז ןגעוו ,טלעוו רעד
 ןיא 'סעזייר' טכַאמעג רימ ןבָאה ,ןייטשרַאּפ ןוא ןליפרעד ,ןרעהרעד
 -געמ טייוו יו ,טימַאב ךיז ןבָאה רימ ,רעביירש יד ןופ רעדנעל יד
 ,שפנה ןובשח ַא וצ ןעמוק ,ךעל

 ןיא רעזעל םעד ןריפוצניירַא הנווכ ןיימ ןעוועג ךיוא זיא סע
 -יטניא םיא ןכַאמ ,רעביירש ןופ טַאטשרַאװ םעד ןיא ןוא םייה רעד
 -סייג רעד ןיא ,הביבס-סגנובעלרעביא רעד ןיא ןעיצניירַא םיא ,רעמ
 -גיברַאפ יד ןכַאמ רעגנע םעד ךרוד ןוא רעביירש ןופ טלעוו רעקיט
 ,טליפעג ךיוא בָאה ךיא .רעזעל ןייז ןוא רעביירש םעד ןשיװצ גנוד
 -ַארעטיל ןובשח ַא ךיוא זיא רעביירש יד ןופ שפנה ןובשח רעד זַא
 ןרעוו וצ סָאמ רעסיוועג ַא ןיא לולע זיא ןוא המואה ןובשח ַא ,רוט
 "רעזעל יד ןופ שפנה ןובשח רעד ךיוא

 ,טכיירגרעד קידנעטשלופ ךוב סָאד טָאה ןליצ יד טָא

 טַאּפ בקעי סָאװ ,דָאטעמ םעד ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ טָאה לכ םדוק

 ,לָאמ ַא טימ ןטנעמעלע עכעלטע ןופ עיצַאניבמָאק ַא זיא סע .טצונַאב טָאה

 -עלעב רעד טַאּפ בקעי ,וטפיוא רעשירעלטסניק ןייר ַא זיא "סעומש; רעדעי

 תועונת ענייז ,ןעגנוגעוװַאב ענייז ,ןעזסיוא ןייז -- רעביירש םעד טלָאמ טסירט

 ןופ םַאר רעטרעדלישעג-שירעלטסניק רעד ןיא םיא טעז ריא .ןדער םייב

 סעפַאש יד ןיא םיצפח יד ,טנַאװ ןפיוא רעדליב יד ,לבעמ יד .בוטש ןייז

 טַאּפ בקעי ָאד זיא ןַאד .רעביירש ןופ דליב סָאד ןצנעגרעד ,ףיונוצ ךיז ןסיג

 ,םיטרּפ עװַאקישט רַאפ שוח ןייז טימ ,רעטרָאּפער רעד ,טסילַאנרושז רעד

 "רעד םעד טימ טנעה יד ןיא רָאנ ,דליב סָאד ייז ןצנעגרעד רָאנ טינ סָאװ

 ןופ טייקכעלנעזרעּפ רעד וצ "ןעלסילש? ייז ןרעוו רעסעומשטימ םענערַאפ

 שממ טגָאמרַאפ "רעביירש עשידיי טימ ןסעומש; .קרעוו ענייז וצ ,רעביירש

 -יורג ןופ םיטרּפ עשיפַארגָאיב עטנַאקַאב טינ ןַאד זיב עכלעזַא רעטרעדנוה

 -רוטַארעטיל ןדעי רַאפ ןוא רענעייל ןשיטירק ןדעי רַאפ טייקיטכיוו רעס

 עשירעביירש יד ןופ שינעטנעק רעפיט ַא טימ ןעמוקעג זיא טַאּפ .רעקיטירק

 "פיוא ןָא ןסעומש ענייז רע טָאה .רעסעומש ןצרעפ יד ןופ ןדעי ןופ ןעוטפיוא
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 -- רעדיל רעקיטש טימ ,ןטַאטיצ טימ ,קרעו ערעייז טימ טצנעגרעד רעה

 ,ףיונוצ ךיז ןסיג קרעוו ענייז טימ רבחמ רעד ןוא

 סָאװ ךוב ןופ הלעמ ַא יװ ןבױהעגסױרַא ןבָאה רעקיטירק ענעדיישרַאפ

 ןזָאל םיא רָאנ ,רעביירש םעד ןצַאשוצּפָא שיטירק טשינ ךיז טימַאב טַאּפ

 -סָארג השמ .ןביוהרעד וצ םיא רעמ סָאװ ןוא ןעקנַאדעג ענייז ןעגנערבסױרַא

 :טריזירעטקַארַאכ ױזַא סע טָאה ןַאמ

 רעגערטרעסַאװ ןגחוי רענעדײשַאב ַא רָאג רע טרעוו טָא ןוא;
 .רעביירש יד וצ ןסעומש ןוא ןעויוורעטניא ףיוא קעװַא טייג ןוא
 -שירעדנערַא רעביירש יד רַאפ רע טייטש םכח דימלת ַא דיי ַא ןיילַא
 ערעייז ןגעוו ןלייצרעד ייז סָאװ ליומ רעייז ןופ טרעה ןוא קידתווינע
 וצ ןבָאה ייז סָאװ ,תולודג ןוא תולווע ערעייז ןגעוו ,ןרָאי-רעדניק
 ללכ ןגעוו ,ןגעלָאק ןופ ןעגנופַאש יד ןגעוו ,קרעוו ערעייז ןגעוו ןגָאז

 ,"לארשי

 :ױזַא דָאטעמ סטַאּפ טמיר יקסנַאשזָאר לאומש

 םעד טזָאלעגוצ טינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא טָאה טַאּפ בקעי;
 ,ןביירש בילוצ ךיז ןביירשעצ ןופ ,טייקשירטנעצָאגע ןופ ערה רצי
 ַא ןָא טלעטשעגקעוװַא ןיילַא ךיז ןצנַאג ןיא רָאנ ,ןצַאש ,ןריקיטירק
 עכלעוו ףיוא ,ןטנעמָאמ עקידנצייר עלַא יד ךיוא ןטימעגסיוא ,טייז
 ."ןלעב ַא זיא עינרַאצעביק יד

 : ןפוא ןימ ַאזַא ףיוא טנעמעלע ןקיבלעז םעד סױרַא טבייה רעגינ .ש
 ןעוו סייוו רע ,ןסעומש ענייז ןיא טקַאט ךס ַא סױרַא טזייוו טָאּפ;

 ןלעטש רעדָא טרָאװ ַא ןלעטשניײרַא ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא געמ ןעמ
 לָאז -- ןדער ןזָאל ןרעדנַא םעד ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא -- עגַארפ ַא

 .?ןצרַאה ןופ ןדערּפָארַא ךיז רע

 סעגַארפ המישר רעטיירגעגוצ ַא טימ רעטרָאּפער ַא טינ זיא טַאּפ רעבָא

 טימ רעביירש ןצרעפ יד וצ טמוק רע .ןעּפ רעקידנביירשרַאפ לענש ַא ןוא

 רע .םויק ןשידיי ןוא רוטַארעטיל רעשידיי ןגעו תובשחמ ענעגייא ענייז

 ,ןגעו ענייז ףיױא רעביירש יד טריפ רע ,טסייה סָאד ,סעומש םעד טריפ

 .טמיטשַאב רעירפ טָאה רע עכלעוו

 -ןשטנעמ ןטוג ַא ןופ טריפעג טרעוו ריא זַא ,ריא טליפ לָאמ טפָא;

 קיציא טנכייצרַאפ טָאה -- ןטלַאטשעג ןופ רענעכייצ ןטינעג א ,רענעק

 רעביא ןטַאּפ ןופ ןרָאװעג טריפעג ןיילַא זיא סָאװ ,יד ןופ רענייא ,רעגנַאמ

 .ןבילקעגסיוא טָאה טַאּפ סָאװ ,ןגעוו יד

 בקעי -- "ןצרעפ;ע יד ןופ רעטייווצ ַא ןענופעגסיוא טָאה עקיבלעז סָאד

 ,(1955 ץרעמ ןט6) "רעפמעק; ןיא ייסע רערעסערג ַא ןיא --- ןײטשטַאלג
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 י"רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,

 עכעלשטנעמ עמערַאװק עכעלנעזרעּפ סטַאּפ ףיוא ּפָא ךיז טלעטש רע ואוו

 ,ןסעומש יד תעב ?ןטפַאשנגיײא

 ןיא רעבָא -- ןדייר יירפ ױזַא רעביירש יד טזָאל טַאּפ לייוו אקווד רעבָא

 רעשידיי רעד ןופ ןוא ךוב ןופ עיצּפעצנָאק רענײמעגלַא ןייז ןופ ןעמַאר יד

 "יס רעלַאסקָאדַארַאּפ ַא וצ ןעמוקעג זיא --- קלָאפ ןשידיי ןוא רוטַארעטיל

 עצנַאג סָאד רעבָא ,לטיּפַאק ןייז עקַאט ךיז טָאה רעביירש רעדעי :עיצַאוט

 רדסכ ךיז טימַאב סָאװ ,ןַאמ םעד ןופ קורדסיוא רערָאלק ַא רָאג זיא ךוב

 .טַאּפ בקעי -- ןליפעג ענייז ןופ ,טלעװ-קנַאדעג ןייז ןופ ,ןטָאש ןיא ןייטש וצ

 -עג טײקמַאזקרעמפיוא רעמ עקַאט טָאה קיטירק יד זַא ,רָאלק ױזַא זיא סָאד

 ןעגנוניימ ענלצנייא יד וצ יוװ ,רבחמ ןופ ןעגנוניימ ענײמעגלַא יד טעמדיוו

 ןגָארטעגוצ טָאה רעביירש יד ןופ רעדעי .רעביירש ןצרעפ ערעדנוזַאב יד ןופ

 קנורט .י .י רעכלעוו ןגעוו *עדימַאריּפ, רעקידתוינחור רעד וצ ןעלגיצ ענייז

 -לגיצ ַא טַאלג ןעװעג טינ זיא טַאּפ רעבָא .סעומש ןייז ןיא טדערעג טָאה

 זַא ,רעביירש עקיטכיװ ןצרעפ טריזיליבָאמ זיולב טָאה רע .רעגנערבפיונוצ

 ןייז ןַאלּפ ןייז טול עדימַאריּפ יד ןעיוב וצ לגיצ ערעייז ןגָארטוצ ןלָאז יז

 ןושל ןקיטרַא-ןצרעפ ַאזַא טימ קידנדער .םענַאב-טלעוו ןשידיי ןייז ,ליטס

 . -סױרַא טָאה ,תוקפס ענייז טקירדעגסיוא טָאה ,קילב ןייז טרילומרָאפ רע טָאה

 ,תולּפמ יד טימ רעיױרט ןייז ,ןעגנוכיירגרעד יד טימ ץלָאטש ןייז טכַארבעג

 עקיטרַא-ןדיישרַאפ עכלעזַא טימ ןסעומש ןצרעפ יד ןפַאש םעד קנַאד ַא

 שפנה ןובשח רעד; : טרעלקרעד טַאּפ יו םערָאװ .דליב קידללוכ ַא רעביירש

 טַאּפ ."המואה ןובשח ַא ,רוטַארעטילה ןובשח ַא ךיוא זיא רעביירש יד ןופ

 שירעלטסניק ךיז טלגנַאר רעביירש יד ןופ רעדעי זַא ,סױרַא רָאלק טגנערב

 לרוג ,המואה םויק :ןעמעלבָארּפ עקיבלעז יד טימ ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא

 יד ,לארשי תנידמ ,רוד רעשידיי רענַאקירעמַא רעד טייג ןיהואוו ,שידיי ןופ

 ,טָאג ןוא שטנעמ ,ריא ןיא דיי ןופ ץַאלּפ רעד ןוא טלעוו

 רעד ןיא טיײקטבילרַאּפ עפיט סטַאּפ טבעווש ןעמעלַא םעד רעביא ןוא

 ןופ גנורעדנואווַאב עסיורג ןייז ,רעפעש עריא עלַא ןוא רוטַארעטיל רעשידיי

 .*רוטַארעטיל רעשידיי ןופ סנ,; םעד

 -נעזרעּפ רענעגייא סטַאּפ ןופ גנוקעלּפטנַא ןַא רעבירעד זיא ךוב סָאד

 יװ ,סָאמ רערענעלק ַא ןיא טינ טלעװ-ןעקנַאדעג רענעגייא ןייז ןוא טייקכעל

 סע ןבָאה ױזַא .רעזעל ןשידיי ןרַאפ טריטנעזערּפ רע עכלעוו רעביירש יד ןופ

 יקסנַאשָאטַאב בקעי ,סעשָאגרַאמ .ש ר"ד ןעלקיטרַא ערעייז ןיא טצַאשעגּפָא
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 ןייז ןיא ןײטשטַאלג בקעי סױרַא סע טגנערב ןטסרָאלקמַא .ערעדנַא ןוא

 | :ייסע רעטנַאמרעד רעירפ
 רעמערַאװ רעקירעגיינ רעקידלודעג ַא יו תולעמ סטַאּפ ץוח ַא;

 םעד ןופ הלעמ-טּפיוה יד רשפא זיא סָאװ ,רערעהסיוא ןוא רעסעומש
 ענייז עלַא סָאװ ,הלעמ יד טַאּפ ךָאנ טגָאמרַאפ ,ךוב ןשיטסיאָאגע-טינ
 רַאפ סָאװ ןּפיצנירּפ ןוא ןעגנוניימ עטולָאסבַא עלַא ענייז ,ןטיײקפרַאש
 "וצ םעד ןיא ןענייז ,ןפמעק ןוא ןלעטשוצנייא ךיז טיירג רע זיא ייז
 רע .דיי םענרעדָאמ ןקיטייצ-טנייה ןופ טלַאטשעג סָאד לעטשנעמַאז

 סָאװ תוריתס ךס ַא ןופ גנורינָאמרַאה יד טכיירגרעד ךיז ןיא טָאה
 -עג טָאה רע .סעציילּפ יד ףיוא טגָארט לארשי ללכ ןוא לארשי לכ

 ןופ טײקכעלסימָארּפמָאקמוא יד ןקיאורנייא לָאז ןבעל סָאד זַא ,טזָאל
 ןעמוק ןעגנוניימ ענייז .ןרָאי ערעגניי סנעמעלַא רעזדנוא ןוא ענייז
 -סיוא ךעלרעסעמ עניילק טימ ,סעקלכעטש טימ טלעוו רעד וצ טשינ

 שזַאגַאב םעד טימ טמוק רע .רענגעק םעד ןקיטולבעצ ףיוא טנכערעג
 ַא יװ ןוא ,רעביולג ַא יו ןעמעלבָארּפ-טלעװ ןוא עשידיי ענייז ןופ
 -קיסַאּפ רעד רע זיא רַאפרעד .גירק ןופ טשינ ןוא םולש ןופ שטנעמ
 סרעביירש עשידיי ענעדיישרַאפ עכלעזַא וצ ןעמוק וצ שטנעמ רעטס
 רעזדנוא ןופ טלַאטשעג עוויטקעלָאק ַא ןפַאש ןעמַאזוצ ייז ןופ ןוא
 -עג טינ ךיז זיא רע .קיטַאמעלבָארּפ עשידיי עקידמינּפלופ יד ,רוד

 לייו ,םזימיטּפָא ןגערפּפָא ןוא םזימיסעּפ סמענייק טימ ןגירק ןעמוק
 ךיז ןרעדיוו-רעדיק ,זדנוא ןופ םענייא ןדעי ןיא יװ ,ןילַא םיא ןיא
 טזילַאנָאיצַאנ ןייז טימ ןעמוקעג זיא רע ,סוצצורתיו ייווצ עקיזָאד יד
 תנידמ ןופ גנוריוויטיזָאּפ רעשיטסילַאער ןוא רעטנוזעג ןייז טימ ןוא
 וצ טפַאשביל עסיורג ןייז טרעטַאלפעג טָאה ץלַא רעביא ןוא ,לארשי
 ערעדנַא ןופ ןרעה טלָאװעג טָאה רע .ןעגנופַאש עשידיי וצ ןוא שידיי
 וצ ידכ ,טפנוקוצ ַא טָאה'ס ,םויק ַא טָאה'ס זַא ,סרעביירש עשידיי
 זדנוא ןופ רענייא רעדעי סָאװ ,גנוקרַאטש עכעלרעניא יד ןגירק
 ךיוא רָאנ ,ןרעה ןוא ןגערפ ןעמוקעג רָאנ טינ זיא רע .ןבָאה ףרַאד
 ,"ןביולג ןגָארטקעװַא ןוא ןעמענ

 סָאד טלָאװ םעד ןָא סָאװ ,טנעמָאמ ןטצעל עמַאס םוצ רימ ןעמוק ָאד ןוא

 ןיא גנַאג ןייז ןעוועג זיא סָאד .,ןוחטב ,ןביולג :שײטַאּפ-טכע ןעוועג טינ ךוב

 רעקידנרינימָאד סרעדנוזַאב ַא ןעוועג זיא סָאד .ןרָאי ענייז עלַא ןבעל ןשידיי

 ,ןברוח םעד ךָאנ ןָאט ןוא ןטכַארט ןייז ןיא ןָאט

 ןָאל טינ; :ךוב ןופ גנוטיידַאב יד ןעזעג ױזַא טָאה יקסנַאשָאטַאב בקעי

 יד זיא סָאד ,ןכַאמ קיטכיל -- טױט ןוא טייקרעטסניפ ,טעמוא טימ ןליפנָא

 עקַאט טזייו טַאּפ בקעי ןופ "ןסעומש; ךוב סָאד ןוא !עבַאגפיוא עקיטכיר

 .*טרָאװ ןשידיי ןיא טייקיטכיל ךס ַא ,ךס ַא
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 י"רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,,

 ןייז ןיא ףרַאד רע ןעוו ןוא ,רָאלק רעייז םעד ןגעוו טביירש טַאּפ בקעי

 ףיוא ךמוס ךיז רע זיא ,ןצרַאה ןפיוא םיא טגיל סָאװ ץלַא ןרימוס ריפניירַא

 :ןײטשטַאלג בקעי טימ סעומש ַא

 רימ טָאה -- רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ זיוה ןיא קיטעמוא זיא סע;

 -- שפנה תוכּפתשה ןופ העש ַא ןיא ןײטשטַאלג בקעי ,קידנסעומש ,טגָאזעג

 ןכַאמ זומ ןעמ ,ןּפמָאל יד ןופ ןטיינק יד ןעיירדסיוא ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 | ,"קיטביל

 :"ןסעומש; ךוב ןיימ ןופ ליצ רעד ךיוא סע זיא;

 *! קיטכיל ןכַאמ זומ ןעמ,

 ןוא שַאק ןופ תורוש-ףוס יד טימ ןענייז תורוש-ףוס יד טָא טנעָאנ יו

 !"רעייפ

 "ידי רעד ןופ רצוא םעד ןיא ךוב סטַאּפ בקעי עקַאט טביילברַאפ ױזַא

 יךוב קיטכיל קידנרירעמיש ןרילָאק ליפ טימ ,לדייא ןַא : רוטַארעטיל רעש

 א א
 | א

 גנַאלקּפָא ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה "רעביירש עשידיי טימ ןסעומש;, יד

 .לארשי תנידמ ןיא קרַאטש סרעדנוזַאב ןוא --- תוצופת עשידיי עלַא ןיא

 ענייז אקווד זַא ,ןעמיטש ןרעה ןעמונעג טַאּפ בקעי טָאה ןטייז עלַא ןופ

 רעטסיימ-טסייג ןוא -טרָאװ עשידיי יד ןופ ןטערטרָאּפ עקידעבעל ,עמיטניא

 -ילעטניא עשיאערבעה יד ןקריוװַאב ויטיזָאּפ ןוא ןענעקַאב וצ לגוסמ ןענייז

 ,סעיצַאמרָאפניא יד ייז ןבעג ,לארשי תנידמ ןופ טנגוי יד ,רעביירש יד ,ץנעג

 -עטיל רעשידיי רעד וצ דובכה תארי ןפורסױרַא ,טינ ןגָאמרַאפ ייז עכלעוו

 יקרעוו-רעטסיימ עשידיי יד וצ סערעטניא ןַא ןעלקיװטנַא ןוא רוטַאר

 (רצלמ) רעצלעמ ןושמש רעביירש רעשיאערבעה-שידיי רעטנַאקַאב רעד

 ןופ ייווצ .שיאערבעה ףיוא ךוב סָאד ןצעזרעביא וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה

 טקורדעג רעירפ ןענייז (רעגנַאמ קיציא ןוא קיווייל .ה טימ) "ןסעומש; יד

 עסיורג ַא ןפורעגסױרַא ןבָאה ןוא ןעגנוטייצ-גָאט עקידלארשי ןיא ןרָאװעג

 ןוא ןבעגעגסױרַא קיטכיצ ןוא טענ ,ךוב סָאד .רענעייל יד ייב גנוקיצטנַא

 עקידלארשי ץרא יד ,(*1959 ןיא ןענישרעד זיא ,טצעזרעביא קידנצנעלג

 ןעמונעגפיוא םערַאװ סע טָאה קיטירק

 ךוב ןייז ןופ ןעניישרעד ןטימ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא טַאּפ בקעי

 קירב ַא ןפרָאװעגרעבירַא טָאה רע זַא ,טליפעג טָאה רע .שיאערבעה ףיוא

 םומהסמאואא קאט א

 יזיײז 294 ,1959 ,ביבא-לת גַאלרַאפ-ץרּפ ,םיידוהי םירפוס םע תוחיש (*
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 רויז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןפלעה טעװ ךוב ןייז זַא ,טפָאהעג טָאה רע .ןטלעוו-רוטלוק ייווצ יד ןשיווצ

 ןקיטסייג ןשידיי ןרַאפ ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאפ תובישח יד ןפַאש

 "ןעמַאװצ עשירעפעש ַא ןכעלגעמרעד טעװ סָאד ןוא ,תוצופת יד ןיא ןבעל

 תודוסי עקיטסייג יד ןקיטסעפרַאפ ןופ ליצ ןעמַאזניימעג םעד רַאפ טעברַא

 .הפוקת רעקידהמחלמ-ךָאנ רערעװש רעד ןיא ץנעטסיזקע רעשידיי ןופ

 "לארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש, .פפ

 ןסעומש' עניימ קירוצ רָאי ףניפ טימ טקידנערַאפ בָאה ךיא יו םעד ךָאנ;

 רעמ טליפעג ןוא טסואוועג ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא 'רעביירש עשידיי טימ

 "עמַא ןיא שידיי ףיוא רעביירש יד ןגעוו -- עבטמ רעד ןופ טייז ןייא ןגעוו

 -ערבעה יד -- עבטמ רעד ןופ טייז עטייווצ יד ךיוא ןעז רעבָא זומ ןעמ .עקיר

 ."לארשי ןיא רעביירש עשיא

 וצ ריפניירַא סטַאּפ בקעי ןָא ךיז טבייה סע עכלעוו טימ ,תורוש יד טָא

 יד ייס ףיוא ןרעלק ,"לארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש; ךוב ןייז

 עדייב .,"עיגָאלָאעדיא טנורג;/ ןייז ייס ,ךוב םעד ןביירש םייב גנוריוויטָאמ

 ןופ ןטייז ייווצ זיולב ןענייז ,עשיאערבעה יד ןוא עשידיי יד ,ןרוטַארעטיל

 רענַאקירעמַא רעד .קלָאפ ןשידיי ןופ רוטארעטיל רעד ןופ --- עבטמ ןייא

 ןשידיי םעד --- עבטמ ןייא ןופ ןטייז ייווצ זיולב ןענייז בושי-לארשי רעד ןוא

 ,קלָאפ-טלעוו

 -עגקעװַא 1958 ןיא טַאּפ בקעי זיא עבַאגפיוא יד טָא ןליפרעד וצ ידכ

 "עג רעווש רעייז ןטרָאד רע טָאה רעמוז ןצנַאג ַא ,לארשי תנידמ ןיא ןרָאפ

 ןוא ויורעטניא ןרַאפ .רעביירש טימ ןעויוורעטניא עגנַאל טַאהעג : טעברַא

 "יאערבעה יד סָאװ ייס ,קרעוו ערעייז ייס טנעיילעג קיסיילפ ויוורעטניא ןכָאנ

 קרָאי-וינ ןייק ךיז ןרעקקירוצ ןכָאנ .ייז ןגעוו ןבירשעג טָאה קיטירק עש

 -עגרָאפ רעביירש עקיזָאד יד ןגעוו ןוא ןופ קרעװ יד ןענעייל סָאד רע טָאה

 יד טימ ץנעדנַאּפסערָאק עגנַאל ַא קרָאיוינ ןופ טריפעג טָאה רע .טצעז

 ,םיטרּפ עשיפַארגָאיב ןיא ייס ןעגנורעסעבסיוא ןכַאמ טזָאלעג ייז טָאה ,רעבייוש

 .ןעגנורילומרָאפ עסיוועג ןיא ייס

 ןענייז ןוא "טפנוקוצ, רעד ןיא טקורדעג רעירפ ךיז ןבָאה ?ןסעומש, יד

 "עג זיא ךוב ןופ ןעניישרעד סָאד (* םערָאפ-ךוב ןיא ןענישרעד ךָאנרעד

 רעד, גַאלרַאפ ,1960 ,קרָאיוינ ,"לארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש, (*

 .ךוב ןופ ףוס םייב ךיז טניפעג ןעגנוצַאשּפָא ןופ המישר עשיפַארגָאילביב ַא .זייֵז 277 ײלַאװק
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 יילארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,,

 יילײטַאב רעד טימ ייזומ-טסנוק ןשידיי ןיא קרָאייוינ ןיא ןרָאװעג טרעייפ

 -עטיל עקיטכיוו ַא יװ ןײטשטַאלג בקעי ןוא סעשָאגרַאמ .ש רייד ןופ גנוק

 .שינעעשעג עשירַאר

 ייוצ -- רעבירש ןצעביז טימ ןסעומש ןופ טיײטשַאב ךוב סָאד

 ףיױא ייס רעדָא שיאערבעה ףיוא ןביירש סָאװ ןצפופ ןוא עקידנביירש-שידיי

 ,שטיוװָאקרעב .ד .י :ב"א ןטיול ןענייז סָאד ,שידיי ףיוא ייס ןוא שיאערבעה

 -לעמ ןושמש ,יבצ ןב קחצי ,זזה םייח ,גרעבנירג יבצ-ירוא ,גרעבדלָאג האל

 ףסוי-לאומש ,רעוועקצוס םהרבא ,יקסווַאטס השמ ,ןדס בד ,ןהכ בקעי ,רעצ

 -נָאלש םהרבא ,ןימינב 'ר ,בירק םהרבא ,חמצ .ש ,ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי ,ןונגע

 - ,רימש השמ ,יקס

 זיא ,"רעביירש עשידיי טימ ןסעומשל ,ךוב ןטשרע ןטימ ךיילגרַאפ ןיא

 ,ערערעווש ַא ךרע ןַא ןָא ןעוועג עבַאגפיוא סטַאּפ בקעי

 ןרעטיירבסיוא ןוא ןצנַאגרעד טפרַאדעג רָאנ רע טָאה ךוב ןטשרע ןיא

 עטנַאקַאב ערעייז ןופ טַאהעג יו ייס ןיוש ןבָאה רעזעל יד סָאװ ,דליב סָאד

 -עה יד זַא ןעמעננָא טפרַאדעג רע טָאה לָאמ סָאד .רעביירש עטבילַאב ןוא

 ןיא סעמכ רעדָא ןצנַאג ןיא רעזעל ןשידיי םעד ןענייז רעביירש עשיאערב

 "רעמ רעסיורג רעד ןיא) ךיוא ייז רע טָאה ךעלנעזרעּפ .טנַאקַאב טינ ןצנַאג

 ןקילָאמַא ןייז טימ ןעמוקעג ייז וצ ךָאנ רע זיא וצרעד .טנעקעג טינ (טייה

 -סיוא ןטימ ."תולג; ןופ ,דנַאל ןדמערפ ַא ןופ ,טסינויצ-יטנַא סלַא שזַאטס

 טינ ןוא ששידיי ףיוא ןרָאװעג טריפעג ןסעומש יד ןענייז ,עכעלטע ןופ םַאנ

 .רעביירש יד ןופ ךַארּפש-ביירש רעד ,שיאערבעה ףיוא

 -עדעפוצנייאק רערעווש ךס ַא טכַאמעג ,ךיז טײטשרַאפ ,טָאה ץלַא סָאד

 יד וצ ןקירעדינּפָארַא ,ןגעוו עטנַאלּפעג ףיוא םיא ןריפ ,סעומש םעד "ןעמ

 בקעי יװ .רעביירש יד ןופ ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג עמיטניא יד ןופ ןשינעפיט

 עשיאערבעה עטסיימ יד טימ; :גנוצַאשּפָא ןייז ןיא טקרעמַאב ןײטשטַאלג

 ."רעדורב ןטנעָאנ וצ ךיז טנעקַאב רעדורב רעטייוו זיב רעגנעל טמענ רעביירש

 ןעמוקוצייב טייקיאעפ סטַאּפ בקעי ןרעדנואווַאב וצ רעמ ךָאנ עקַאט זיא

 ,סָאד רעטנוא טכיירטש ןײטשטַאלג בקעי רעקיבלעז רעד .תועינמ יד טָא

 ,ךוב ןטשרע םעד ןופ גנוצַאשּפָא ןייז ןיא טלעטשעגטסעפ ןיוש טָאה רע סָאװ

 עלעיצעּפס ןייז ,ןטַאּפ בקעי ןופ תולעמ עכעלנעזרעּפ יד קנַאד ַא זיא סָאד זַא

 וצ ןוא רעלטסניק ןתמא ןדעי וצ גנואיצַאב עקידובכה תארי שממ ,עמערַאװ

 :ןשטנעמ-טסייג עשידיי

114 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,ענעריובעגנייא ןַא ,עשינַאגרָא ןַא רעכיז זיא טײקמערַאװ יד;
 ןרעוו ןסעומש ענייז סָאװ ,ןילַא םיא ןופ טלַאװק ןוא טמַאטש סָאװ
 -יירש ןשידיי םעד טעזרעד רע רָאנ יו טמערַאװעגנָא אלימב ןיוש
 -ידיי ןופ קיגַארט רעצנַאג רעד ןיא ןיירַא םיא טלרוג רע ןוא רעב
 ,"ץגעטסיזקע רעלערוטלוק רעש

 ןיא יװ עקיבלעז יד ןיא סעומש ןדעי ןופ רוטקורטס שנײמעגלַא יד
 ַא ,רעביירש םעד ןופ טלַאטשעג עשיזיפ יד ,הביבס-םייה יד :דנַאב ןטשרע
 -נָא ןשירעביירש ןייז ,טייהדניק ןייז ,םייה ןייז ןגעוו סעיצַאמרָאפניא ללש
 ןסעומש ןַאד ןוא :ןעוטפיוא עשירעלעטשטפירש ענייז ,גנולקיוװטנַא ןוא בייה
 סָאד ,סעגַארפ-לרוג עשידיי ןגעוו ןוא ןעמעלבָארּפ עשירעביירש ןגעוו ייס
 -ץייל ןשידיי םעד ,עטנַאסערעטניא רעייז רעטרעדנוה טימ ןדָאלעגנָא זיא ךוב
 -ָאמרעד רימ ןלעװ ליּפשייב ַא יו .םיטרּפ עשיפַארגָאיב עטנַאקַאבמוא רענ
 עשידיי ייס ןבָאה עימערּפ-לבָאנ יד ןגָארקעג טָאה ןונגע .י .ש ןעוו זַא ,ןענ
 -ַארגָאיב ךָאנ טעדנעוװעג ךיז ןעגנוטייצ עשידייזָאלגנַא ןליפַא ןוא רעביירש
 -רָאפ,) גנוטייצ עשידיי ןייא ןוא סעומש סטַאּפ בקעי וצ לַאירעטַאמ ןשיפ
 ,סעומש-ןונגע םעד ןופ לייט ןסיורג ַא טקורדעגרעביא ןליפַא טָאה ("סטרעוו

 -טסילַאנרושז םעד ןטַאּפ סױרַא קרַאטש טפלעה טסירטעלעב רעד טַאּפ
 :רעטסומ ןייא זיא טָא ,טסיאייסע

 "וה ַא ,רעשרָאפ ַא ,טסירטעלעב ַא ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ַאק
 ןדנובעגסיוא ,ףירח ןוא יקב ַא ,ןורכז לעב רעקידארומ ַא ,טסירָאמ
 -ַאטנַאפ טימ ,עיגרענע טימ טלדורּפש ,םינינע ןוא תוריצי עלַא טימ
 יז רעביא טילפ סָאװ עלהנבל ַא ,רענעלּפ טימ ,ןלַאפנייא טימ ,עיז
 ערדעטַאק רעשידיי רעד ןופ לוטש ןפיוא קידנציז ,ןטלעװ עשידיי
 | ,"ןדס בד :טעטיסרעווינוא רעמילשורי ןיא

 טַאּפ סָאװ ,רעביירש ענעי טימ ןסעומש יד ןענייז ןעגנולעג ןטסרעממַא
 ןבָאה סָאװ ,גנודניברַאפ עקיטסייג ַא יז טימ טַאהעג ביײהנָא ןופ ךיילג טָאה
 טימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה ,רע יװ ךַארּפש-טסיײג רעקיבלעז רעד ןיא טדערעג
 ,תוקפס-המשנ עקיבלעז יד טַאהעג ןבָאה ןעמעלבָארּפ-םויק עקיבלעז יד
 עמיטניא תמאב ענייז קידנּפַאכרַאפ ןוא טנַאסערעטניא ױזַא ןענייז רעבירעד
 .ד .י ןדס בד ,ןונגע .ש ,גרעבנירג יבצ-ירוא ,יבצ ןב קחצי טימ ןסעומש
 -רעיּפַאּפ .י ןוא רעוועקצוס ,א רעיײטשרָאפ-שידיי ייווצ יד ןוא שטיווָאקרעב
 -סימ םעד ,םיא טימ סעומש ןייז ןוא ןימינב 'ר ןופ טערטרָאּפ ןייז ,ווָאקינ
 -סקע םעד ןופ רעגָאז-טרָאװ ןקידנדער ןָאט ןשיאיבנ ןוא ,ןטמיטשעג-שיס
 -רַאפ -- "רנא עּפורג רעד ןופ רעגָאז-טרָאװ ןקנַארק ןשיטסיפיצַאּפ-םערט
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 יילארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,

 -נעזרעּפ רעשיטע:-ךיוה רעקיזָאד רעד ןופ טערטרָאּפ רעכעלרעה ַא טביילב

 ,טױט ןייז רַאפ טרַאה טייקכעל

 -עלק ןענייז ןעלצרָאװ-תולג ערעייז סָאװ ,רעביירש יד טימ ןסעומש יד

 סָאװ ,ןעלצרָאװתולג יד טָא ןרענימרַאפ וצ ךיז ןעימַאב סָאװ רעדָא ,רענ

 ןדנוברַאפ רעקינייו זיא ןעקנעד רעייז ןוא שיטסיאערבעה-שירעפמעק ןענייז

 רעקינייװ ,שיטַאמָאלּפיד רעמ ,רעליק ןענייז --- םויק ןשיקלָאפ-טלעװ ןטימ

 -ַאב טַאּפ עכלעוו טימ ,דייר-ביױל גרעב יד ףיוא טקוקעג טינ -- םיטניא

 סָאװ ,טייקרעכיז-טסבלעז רעייז דמערפ זיא םיא .ןעוטפיוא ערעייז טביירש

 ױזַא טריטסַארטנָאק סָאװ --- טייקנדירפוצ-טסבלעז ןיא רעביא לָאמ טּפָא טייג

 עשירעלטסניק ערעייז סָאװ רעביירש-שידיי יד ןופ טימעג םעד טימ קרַאטש

 -פיוא עשירעלטסניק יד ןופ רעכעה ךס ַא ,ךס ַא לָאמ טפָא ןעייטש ןעוטפיוא

 רעמ ןיש ןעק טַאּפ .רעקיאַאזָארּפ ןוא ןטעָאּפ עשיאערבעה ליפ ןופ ןעוט

 ענייז טימ ןטָאש ןיא ןצנַאג ןיא ןלעטש ךיז ,ךוב ןטשרע ןייז ןיא יו ,טינ

 -לעז יד .רעסעומשטימ יד ןופ גנוניימ יד טינ טלייט רע .ןעגנוניימ ענעגייא

 ענייז ןוא ןטלַאהנייא טינ ןיוש ךיז ןעק רע סָאװ ןלַאפ (! ענעטלעז וצ) ענעט
 ןבעל -- ןטנעמעלעיגָאלַאיד טימ ,חוכיו טימ ?ןדָאלעגנָאק ןרעו סעגַארפ

 רעטקַארַאכ םעד רעמ ןגָארט ןסעומש לייט ,ןסעומש יד טָא ףיוא שוריפב

 לָאמ עלַא טינ טימ טבעװעגכרודַא ,רעביירש-לארשי ןופ גָאלָאנָאמ ַא ןופ

 ,תולג וצ ,שידיי וצ ,סעיצַארַאלקעד-עביל עקידיתית אכיהמ עקידנגייצרעביא

 םייח ןעניד ןעק עיצַארטסוליא סלַא ,םויק ןשידיי ןופ עיידיא-קלָאפ-טלעװ וצ

 : טגָאז ןוא לטעטש ןגעוו גנורעטסיײגַאב טימ ןטָאּפ וצ עקַאט טדער סָאװ ,זזה

 -יטנַא; זיא רע זַא ,ּפָא טנקייל ןוא -- *!טסעפ ךימ טלַאה לטעטש סָאד;

 ךָאנ רע זיא ,לבוי ןקירָאי-קיצעביז ןייז וצ ,1968 ןיא רעבָא ."שיטסיתולג

 רעצנַאג רעד ןופ ייס גנולייטרוארַאפ רערעפרַאש ךָאנ ַא טימ סױרַא לָאמ ַא

 .לטעטש ןשידיי ןופ ייס ,רוטַארעטיל רעשידיי

 עקידתופתושב ַאזַא ןלעטשפיוא ןופ טייקכעלגעממוא יד ןעזעג טָאה טַאּפ

 טָאה רע יװ ױזַא -- רעביירש עשיאערבעה יד ןופ ןוא ענייז --- דימַאריּפ

 טָאה רע .רעביירש עשידיי יד טימ "ןסעומש; ענייז ןיא טיובעגפיוא סע

 ענייז ,ליצ ןקיטכיו רָאג רעבָא םענעדײשַאב רעמ ַא טלעטשעג ךיז

 ןשיוצ קירב רעקיטסיײיג ַא וצ רעייטשייב ַא ןייז טפרַאדעג ןבָאה ?ןסעומש;,

 ,תולג ןוא לארשי תנידמ ,שיאערבעה ןוא שידיי : ןטלעוװ ייווצ יד

 םעד וצ טמוק דצ ןשידיי םעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יװ ,טַאּפ בקעי

 -שידי רעד ןופ םערוט ןקידנרירעמיש ןכיוה:למיה םעד טימ דצ ןטייווצ
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 רעד ןוא ןבעל ןשידיי ןופ טייקסיורג רעד ,"סנ-שידייא םעד ,רוטַארעטיל

 ,עקיטכירפיוא יד טגנערב רע .שידיי -- "םישודקה-ןושלא ןופ טייקילייה

 -הבורק ןוא גנונעקרענָא יד ךיוא ןוא לארשי תנידמ וצ טּפַאשביל עקיצרַאה

 ,תירבע ףיוא ןעוטפיוא-רוטלוק יד וצ טפַאש

 םעד ןיא טלוב רעייז טניישרעד קירב רעד ןופ טפלעה עטשרע יד טָא

 טפַארק-גנוגייצרעביא רעטסערג רעד טימ ,ןטסטלובמַא טרעוו יז ןוא ךוב

 טמוק טַאּפ בקעי .אפוג רעיובנקירב םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טרירטסנָאמעד

 "נייא רעקיטסייג רעד ןופ רעייטשרָאפ רעד יו ךוב ןקיזָאד םעד ןופ סױרַא

 םעד ,דצ ןטייווצ ןופ .םוטנדיי-לארשי-תנידמ ןוא םוטנדיי-תולג ןשיווצ טייה

 :ןכַאז ריפ זיולב רע טגנַאלרַאפ ,ןשיטסיאערבעה

 שידיי וצ האנש עקידנרינימָאד ךָאנ גנַאל טינ זיב יד ןפרַאװקעװַא (1

 רעד רַאפ טקעּפסער ןוא גנונעקרענָא טימ ,טציא ןיוש ,יז ןטערטרַאפ ןוא

 .שידיי ןיא ןעגנופַאש-רוטלוק יד ןוא שידיי ןופ לָאר רעלַאנָאיצַאנ רעזעידנַארג

 ץלַא ךָאנ ןוא עקידנרינימָאד ךָאנ גנַאל טינ זיב יד ןפרַאװקעװַא (2

 -תולג ןשידיי ןקירָאיטנזױט-יײװצ םעד וצ גנוטכַארַאפ עטרירטסנָאמעד טפא

 -יטנַא ןַא ףיוא ןייז טיובעג טינ לָאז לארשי תנידמ ןיא ןבעל סָאד .ןבעל

 -השורי עקיטסייג יד ףיױא ןרעוו טיובעג לָאז רָאנ ,ןבעל-תולג םוצ עזעט

 ,תולג ןופ תורצוא

 סָאװ ,קלָאפ-טלעוװ ַא יו ןדיי ןופ ץנעטסיזקע רעד ןופ גנונעקרענָא (3

 -עפעש ַא ןופ טייקיטכיוו יד ןענעקרענָא ,תולג תלילש ןפרַאװּפָא טניימ סָאד

 רעשירעפעש ַא ןופ אלימב ןוא תוצופת יד ןיא ןדיי יד ןופ טפנוקוצ רעשיר

 ,טעברַאנעמַאװצ רעקיטסייג רעכעלרעדירב

 טרָא קידובכב ַא רעביירש-שידיי רַאפ ןוא שידיי רַאפ ןרעכיזרַאפ 4

 ןופ גנופַאש רעקיטסייג רעד ןיא ףתוש ַא יו -- אפוג לארשי תנידמ ןיא

 ,בושי ןקיטרָאד

 רעד ןופ קנַאב-"חרומ רעד ןיא טרָא ריא טָאה שידיי זַא ,זייװַאב ַא יו

 "יירשישידיי טימ ןסעומש ייווצ ןעמונעגניירַא טַאּפ טָאה רוטַארעטיל-לארשי

 קיסיירד טָאה ווָאקינרעיּפַאּפ .רעוועקצוס םהרבא ןוא ווָאקינרעיּפַאּפ ףסוי : רעב

 רָאי קיסיירד ןוא לארשי תנידמ ןופ יובפיוא ןיא טעברַא ןוא סייווש רָאי

 םייה ןיימ, -- טגָאז רע יו --- סָאװ ,דנַאל םעד ןיא טייקשירעפעש-שידיי

 ."ךַארּפש עשידיי יד טינ טגָארטרַאפ ך"נת ןופ

 רעמ? טָאה סָאװ ,קיתו םעד ,רעביירש ןשידיי ןופ דייר ערעטיב יד ךרוד
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 'ילאושי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומטש ,

 טײקמַאזנייא ןיא ,טײקמערָא ןיא לארשי ץרא ןיא טבעלעג רָאי קיסיירד יו

 ןופ רעדיל ןעגנוזעג ןיילַא רענייא טעמכ, ןוא דנַאל םוצ טפַאשביל ןיא ןוא

 ַא יו ,דנַאל ןיא ךיז ייב ךיא ןיב דיי ַא יו, זַא "?שידיי ףיוא לארשי ץרא

 ,תונעט עלַא יד סױרַא טַאּפ טגנערב "טינ סע ךיא ןיב רעביירש רעשידיי

 ןעגנערבוצסױרַא ןטימעגסיוא טָאה ,רעטעברַאטימ ַא וו ,ןיילַא רע סָאװ

 עסיורג יד ייס טרירטסנָאמעד ןרעוועקצוס טימ סעומש רעסיורג רעד

 -געמ יד ייס ,לארשי תנידמ ןיא ןיוש טָאה שידיי סָאװ ,ןעוטפיוא עשיטעָאּפ

 ,תונושל עדייב ןיא ןטלעוו-רוטלוק יד ןשיוצ גנודניברַאפ ַא ןופ טייקכעל

 ןענופעג לעּפַא רעקיזָאד רעד טָאה רעביירש עשיאערבעה עלַא ייב טינ

 ןכעלטנירג ריא טרירטסנָאמעד גרעבדלָאג האל .גנַאלקּפָא ןקירעהעג םעד

 -עזעוועג ,טסיאערבעה רעשיטַאנַאפ רעד .,רוטלוק-שידיי רעד ןיא ןסיוומוא

 עטוג סָאד :ןבעגכָאנ טינ ללכב ליוו ןהכ בקעי ןלױּפ ןיא רעריפ-תוברת רענ

 ,שיאערבעה ףיוא ןרעוו טעװעטַארעג טעװ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 עקיטכיוו ייר ַא טכַארבעגסױרַא טַאּפ טָאה רעבָא טייז רערעדנַא רעד ןופ

 ןשידיי ןקיטסיײיג ןופ ןזיר יד ןופ ןסוגסיוא-םולש עקיטסייג עקיטכירפיוא ןוא

 ןופ ,יבצ ןב קחצי ,ןיילַא אישנ ןטימ קידנביײהנָא ,לארשי תנידמ ןיא ןבעל

 גרעבנירג יבצ ירוא יו ןטייקכעלנעזרעּפ עכעלצעזנגעק עמערטסקע עכלעזַא

 ,שטיווָאקרעב .ד .י רעביירש עקיכַארּפש-יײװצ יד ןופ  ןונגע ףסוי לאומש ןוא

 "רוטַארעטיל רעלַאטָאט/ ןייא וצ טפור סָאװ ןדס בוד ןוא רעצלעמ ןושמש

 תולג תלילשפ :טרעלקרעד יקסנָאלש םהרבא וליפַא .ןכַארּפש עדייב ףיוא

 "ידיי רעד ןגעק זיא ,שירָאטסיה טינ ,שיטקַארּפ טינ זיא ,רעטכעלעג ַא זיא

 | ."עטכישעג רעש

 "יירש עשידיי טימ ןסעומש; ךוב ןופ סױרַא טגייטש ןעמונעגנעמַאזוצ

 ןייז וצ טיירג זיא סָאװ ,דצ רעקיניזטסואווַאב רעקרַאטש ַא "לארשי ןיא רעב

 רעצנַאג רעד רעביא ןעיצ ךיז לָאז סָאװ ,קירב רעקיטסייג רעד וצ ףתוש ַא

 ןבעל ןשידיי ןופ טיירב ןוא גנעל

 טינ וליפַא ,ךוב ןייא ךרוד ןפַאשעג טינ ךעלריטַאנ טרעוו קירב ַאזַא

 םעד טָא וצ גָארטײב ַא ןכַאמ זיולב ןָאק דיחי ַא .רעכיב רעקילדנעצ ךרוד

 ,סעצָארּפ ןלַאיצָאס-קיטסיײג

 ןייז ןופ ןטָארטעגּפָא ךוב ןיא זיא רע .טכַאמעג טַאּפ טָאה גָארטיײב ַאזַא

 ,דצ-שידיי םעד -- דצ ןייא ןופ רעגָאז-טרָאװ רעטנעקרענָא סלַא עיציזָאּפ

 טמענ סָאװ "רעטסיימ-יוב רעלַאנָאיצַאנ, ַא ןייז וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רע

 קירב יד תויה ןוא .ןלייטסקלָאפ עלַא ןיא ןטנעמעלע עקידתופתוש יד ףיונוצ
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 -רַאפ ַא יװ ,ןטימ ןיא סיוא ןיילַא לייוורעד ךיז רע טיצ ,קיטרַאפ טינ ךָאנ זיא
 | ,גניר-גנודניב

 וצ ?עיצַאמיטיגעלע עשירַארעטיל עטפַאהרעױד סטַאּפ זיא ךוב סָאד
 -לעוו וצ ,טפַאשרעריפ רעשידיי רעלַאנָאיצַאנ רעניײמעגלַא ןופ עיציזָאּפ רעד
 ,ןברוח ןופ ןרָאי יד ךָאנ ןוא תעב ןגיטשעגפיוא זיא רע רעכ
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 עטכישעג רעד ןופ רעגייז רעד

 טייצ קיניײװ ןּבעגעג טָאה

 החּפשמ רעד ןופ זיירק ןיא 0

 םעד טדימשעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעוטפיוא עקיטכיוו יירד ןיא;
 יד ןיא ללכב קלָאפ ןשידיי ןופ ןוא ןשטנעמסקלָאפ עשידיי ןופ לרוג
 ,טַאּפ בקעי טבילרַאפ ןבעל ןצנַאג ןפיוא ךיז טָאה תורוד יירד עטצעל
 ןדנוברַאפ ןוא טּפינקרַאפ רע זיא ייז וצ ,טסנקרַאפ רע זיא ייז וצ
 ךיז ייז ןעלקיוו םעדעפ ערַאבעזמוא יװ ןוא ןטולב ענייז עלַא טימ
 ןייז ןופ ןעגנורירביוו עלַא ,קנַאדעג ןצנַאג ןייז ,ןזעוו ןצנַאג ןייז םורַא

 :ןענייז סָאד .המשנ רעשיטעטַאּפ ןוא רעוויסלוּפמיא

 עלַא ןיא ןפמַאק עריא עלַא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא עשידיי יד
 :ןעגנוגײװצּפָא עריא עלַא טימ רוטלוק עשידיי יד ; םיבושי עשידיי
 ענרעדָאמ עקילייה יד טָא וצ .רוטַארעטיל עשידיי עסיורג יד ןוא
 טניד ןשטנעמ ןשידיי םעד ןביוהעגפיוא ןבָאה סָאװ ,יירד עשידיי

 ."גָאט ןדעי ןצרַאה ןצנַאג ןטימ רע

 1) סקופ בייל בייח טעָאּפ רעד "רעקעווק םעד ןיא ןבירשעג טָאה ױזַא

 גָאטנרױבעג ןטסקיצעביז סטַאּפ טנכייצרַאפ רע טָאה סָאד ,(1960 טסוגיוא

 ַא ןכַאמ טייהנגעלעג רעד וצ םיא לָאז ןעמ זַא ,טביולרעד טינ טָאה טַאּפ)

 (עקירעמַא ןיא ךיז טריפ סע יו ,טעקנַאב

 ןיא; טָאה סָאװ םענייא יוו טסירגַאב םיא טָאה בולק-ןעּפ רעשידיי רעד

 ןגייא רעדנוזַאב ַא ךיז רַאפ טיובעגפיוא קילדנעצרָאי ףניפ רעביא ןופ ךשמ

 טסיאייסע ,רעלייצרעד ַא ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא לקניוו

 ןטסנידרַאפ עסיורג טָאה סָאװ ,רעוט-ללכ רענעבעגעגרעביא רעמערַאװ ַא ןוא

 ןופ לָאצ רעשּפיה רעד ןיא סױרַא טכיול הנומא ןייז .טרָאװ ןשידיי םעד רַאפ

 ןעוועג זיא טייקיביולג ןייז .קרעוו עשיטסיצילבוּפ ןוא עשיטסירטעלעב ענייז

 ןיא םיא טימ טעברַאעג ןבָאה סָאװ ,יד עלַא רַאפ עיצַאריּפסניא ןַא זיא ןוא
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 עיצקַא-רוטלוק רעדעי ןיא רעטעּפש ןוא ןליוּפ ןיא ןזעוו-לוש ןשידיי םעד
 | .*עקירעמַא ןיא ָאד

 :ןבירשעג טָאה (זירַאּפ ,1960 ,6 .ג ,םויק) ןַאמדלַאװ .מ
 ךָאד זיא רע .רעמיורט עשיצרּפ יד ןופ ךָאד זיא טַאּפ בקעיפ

 וצ געוו םעד ןענײשַאב וצ ,סַאג רעזנוא ףיוא ןּפמָאל ןדניצ ןעמוקעג
 ,ןבעל ןשידיי ןיא ןגרָאמ ןקידבוט-םוי-תבש ַא

 .ןעמונעגמורַא ןייז בוט םוי טימ לָאז סַאג עשידיי יד ידכב ןוא
 .ןעיוב ,ןפַאש ,ןָאס ןעמ ףרַאד

 ,ןָאטעג טַאּפ טָאה סָאד ןוא

 -ילַצסקלָאפ, ימיב ןטַאּפ ןופ *דימלתפ רעשיטסילַאנרושז רענעזעוועג ַא
 "טעיײג עטצעלא רעביבא לת ןיא טָאה ,ינסַאי-ףלָאװ .א ,עשרַאװ ןיא ?גנוט
 -יב עכיײרלָאצ ענייז ,טײקיטײזלַא עכעלטפַאשלעזעג סטַאּפ ןכָארטשעגרעטנוא
 ; טרימוס ןוא רעכ

 ןַא טימ טַאּפ בקעי טמוק גָאטנריױבעג ןטסקיצעביז ןייז וצ;
 עשירעפעש"קיטסייג ןופ (קורדסיוא ןַא סצרּפ) !רעייש ןטלמַאזעגנָא'
 ןשיטסילַאיצָאס ןוא טייקיטרעפטסניד רעכעלטפַאשלעזעג ןופ ,עפש
 ."טייהשטנעמ רעד ןופ ןוא קלָאפ ןשידיי ןופ טפנוקוצ רעד ןיא ןביולג

 ןיא טָאה ,ןרָאה ףסוי ,הפוקת רעקיבלעז רעד ןופ "דימלת; רעטייווצ ַא
 :טקרעמַאב ?גנוטייצ רעשידיא; רעסערייא סָאנעוב רעד

 ףיוא טָאה רע זַא רָאי 70 ןרעוו וצ טייצ טַאהעג טַאּפ טָאה יו;
 ? רעביירש ַא יו רענעלּפ ליפ ױזַא ןוא טעברַא ליפ ױזַא ךיז

 ."ןובשח ריא רעבָא טריפ טייצ יד

 ךָאנ ...!ןובשח ריא ןרעדָאפ ןביוהעגנָא רעדייל טָאה טייצ יד .ָאי
 ןוא גָאט שממ טעברַא רעכעלרעהפיואמוא ןופ קילדנעצרָאי ףניפ רעביא
 -לע יד טָאה ,ריפ רעדָא יירד רַאפ רָאנ ,ןשטנעמ ןייא רַאפ טינ ןוא ,טכַאנ
 -נַא יד ךָאנ ענייא ןעמוקנָא ןבױהעגנָא ןבָאה סע .ןליפ ןביוהעגנָא ךיז רעט
 -נָא רעמ ןוא רעמ ץלַא טָאה טייקדימ .תואלחמ-רעטלע ענעדיישרַאפ ערעד
 ,סָאטַאּפ ןקידרעייפ-םַאלפ לָאמַא םעד ןשעל וצ ןביוהעג

 -רעירפ ענייז טימ ןייגוצנָא רעטייוו טריבורּפעג גנַאל-ןרָאי טָאה טַאּפ
 -יזָאּפ ןייז .ןריצודער וצ ייז טריבורּפעג רע טָאה ךָאנרעד .ןטייקיטעט עקיד
 -יסקַאמ עקידרדסכ ַא טרעדָאפעג טָאה ,לַארטנעצ וצ ןעוועג רעבָא זיא עיצ
 ,ךעלגעמ ןעוועג טינ זיא יז ןצענערגַאב -- טייקיטעט עשירעריפנָא ,עלַאמ
 ןעגנערבקירוצ םיא רשפא טעװ ביולרוא רעקירָאי-בלַאה ַא זַא ,גנונעּפָאה יד
 ,ןרָאװעג םיוקמ טינ רעדייל זיא ,תוחוכ ענערָאלרַאפ יד
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 החּפשמ רעד ןופ זיירק ןיא

 ןוויטַארטסינימדַא םעד ןבעגעגרעביא טַאּפ טָאה 3 לירּפַא ןט4 םעד

 :וירב-עיצַאנגיזער ןקידנגלָאפ םעד טעטימָאק-רעטעברַא ןופ טעטימָאק

 : טניירפ ערעייט;,

 ןיא רָאי 23 ןעמונרַאפ בָאה ךיא סָאװ ,טמַא ןיימ ןופ ּפָא טערט ךיא

 .רַאטערקעס-װיטוקעזקע ןופ טמַא םעד --- טעטימָאק-רעטעברַא

 ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןיימ זיא הביס ןייא .תוביס ייווצ בילוצ סָאד וט ךיא

 ירעירפ ןָאטעג בָאה ךיא יוװ ױזַא ןטכילפ יד ןליפרעד טשינ רימ טזָאל סָאװ

 "רעד וצ טייקכעלגעמ-טייצ יד ןבָאה זומ ךיא --- זיא הביס עטייווצ יד

 טכַארטַאב ךיא עכלעוו ,ןטכילפ עכעלטפַאשלעזעג-שירַארעטיל עקינייא ןליפ

 ,קיטביוו רעייז רַאפ

 םדוק .שיט-ביירש ןיימ רַאפ ןבעגּפָא ךיא זומ חוכ ךָאנ בָאה ךיא לפיוו

 רעזנוא ןופ ןורכז ןיא ןצירקניירַא לָאז סָאװ ,ךוב ַא ןקידנערַאפ וצ ידכ לב

 ןטנַאילירב ןענייז סָאװ ,םישודק עקילייה ערעזנוא ,רעדניק-ָאטעג יד קלָאפ

 "רַא ןשידיי ןגעוו ךוב ַא קיטרַאפ ןכַאמ -- ןַאד ןוא .ןיורק רעשידיי רעד ןיא

 ,ליפ ךיא סָאװ ,עײּפָאּפע עסיורג ַא ןעוועג ךָאד זיא סָאד .טעטימָאק-רעטעב

 גונעג ןבָאה רָאנ ךיא לָאז .רעדניק-סדניק רַאפ ןביירשרַאפ יז ףרַאד ךיא זַא

 .םעד רַאפ חוכ ןוא טייקיאעפ

 ענעגייא עניימ ןוא ןלַאירעטַאמ יד וצ ךיז רעטנענרעד ךיא רעמ סָאװ

 סע .סיורג ןוא קיליײה טעברַא רעזנוא ןופ הפוקת יד סיוא רימ טעז ,תונורכז

 -נעצ ַא וצ טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד ןביוהוצפיוא ןעגנולעג זנוא זיא

 טימ ןבָאה רימ ןוא ,טלעו רעד רָאג ףיוא ןבעל ןשידיי ןיא ץַאלּפ ןלַארט

 ןוא קלָאפ ןשידיי ןרַאפ ןטכילפ עשירָאטסיה ערעזדנוא טליפרעד דובכ סיורג

 יכנוגעװַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ

 "עג רימ טָאה סָאװ ,טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי םעד רַאבקנַאד ןיב ךיא

 ןוא ןטייקכעלגעמ עניימ טול ,גָארטיײב ַא ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד ןבעג

 ,טעברַא רעקיליײה רעד טָא וצ ,ןטייקיאעפ

 ןבַאגפױא עסיורג ץלַא ךָאנ ןעייטש טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי ןרַאפ

 ,ךעלגעמ זיא סע טייוו יו ,ךיז לעװ ךיא .ןטיבעג-סנבעל ענעדישרַאפ ףיוא

 ךיוא ןעימַאב ךיז לעװ ןוא טעברַא רעד ןופ ןדײשּפָא טשינ ,ןסײרּפָא טשינ

 "רֶא רעד ןופ ןטייקיטעט עדנגנירד ןוא עקיטיונ יד ןיא ןקילײטַאב רעטייוו

 .עיצַאזינַאג

 וצ גנוצַאשּפָא רעטסכעה רעד טימ טמַא ןקיטציא-זיב ןיימ זָאלרָאפ ךיא
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 ןצנַאג ןרעביא ןוא קרָאי-וינ ןיא טעטימָאק-רעטעברַא ןופ רעוט ןוא רעריפ יד

 ןשידיי ןופ רעטעברַאטימ-סיפָא יד וצ טײקרַאבקנַאד סיורג טימ ןוא דנַאל

 .*טעטימָאק-רעטעברַא

 ןוא רעטעברַאטימ עטנעָאנ ענעבילקעג יד ןופ ףערטנעמַאװצ ַא ףיוא

 -עברַא רעד .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא קירעהעג יװ גָארטיײב סטַאּפ זיא דניירפ

 -רַאטערקעס, ןופ לטיט ןלעיציפָא םעד םיא רַאפ טמיטשַאב טעטימָאק-רעט

 ,."סוטירעמע

 -ַארטסינימדַא םעד ןופ רעציזרָאפ רעד לעמרָאפ ךָאנ טביילברַאפ טַאּפ

 רעד ןיא גנוקילײטַאב ןייז רעבָא ,סערגנָאק-רוטלוק ןופ טעטימָאק ןוויט

 ,עיצקַאדער-"טפנוקוצ, רעד ןופ ,סערגנָאק-רוטלוק ןופ טעברַא רעשיטקַארּפ

 ,טצענערגַאב רעמ ןוא רעמ ץלַא קידתוגרדהב טײקכַאװש ןייז בילוצ טרעוו

 -רעד ןעלקיטרַא ענייז .ןרַאטנעמָאקדָאידַאר עכעלטנכעוו ענייז ףיוא טיג רע

 ,רענעטלעז ןוא רענעטלעז ץלַא ןענייש

 רעשידיי רעכעלטלעװלַא ןוא רענַאקירעמַא רעד ןופ קירוצ ךיז טיצ ױזַא

 -ַאטשעג זיא סָאװ ,ןַאמ רעד ענערַא רעשירעביירש ןוא רעכעלטפַאשלעזעג

 ,רָאי קיצנַאװצ רעביא רעטנעצ עמַאס ריא ןיא ןענ

 זיירק ןיא ,םייה רעד ןיא רקיע רעד טַאּפ טגנערברַאפ ןרָאי עטצעל יד

 ,דניירפ עטנעָאנ רָאג רָאּפ ַא ןוא החּפשמ ןייז ןופ

 -לעזעג סטַאּפ ןופ תופוקת ענעדיישרַאפ יד ןופ ןעגנורעדליש יד ןיא

 -ּפָא קינייו ךיז רימ ןבָאה טעברַא רעשירעלעטשטפירש ןוא רעכעלטפַאש

 ףיט ױזַא עקַאט זיא רע לייוו --- זייוולייט .ןבעל-החּפשמ ןייז ףיוא טלעטשעג

 סָאװ ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא רעקיטכיוו ;טעברַא ןייז ןיא ןָאטעגנײרַא ןעוועג

 ןטַאּפ ןגעוו ןביירש וצ רעווש ןעוועג זיא תורוש יד טָא ןופ רעביירש ןרַאפ

 | ,רעטָאפ ןייז

 ךובסנבעל סָאד ןסילשּפָא םייב דלַאב ןיוש ןטלַאה רימ ןעוו ,טציא רעבָא

 ןיא לָאז ןעמ ןעוו קידנעטשלופ ןעוועג טינ דליב סָאד טלָאװ טַאּפ בקעי ןופ

 ןליפוצסיוא סָאמ רעניילק ַא ןיא שטָאכ ןריבורּפ טינ ןצַאז עטלייצעג רָאּפ ַא

 גרָאז עגנַאלסנבעל ןייז ןענָאמרעד טינ ןליפַא לָאז ןעמ ןעוו ;זיולב םעד טָא

 -סנבעל ןייז ייז ןבעגוצרעביא ימ ןייז ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייז רַאפ

 רעשידיי ןוא שידיי וצ עביל ןייז ,ןבעל ןשידיי ןפיוא קילב ןייז ,עיּפָאזָאליפ

 ,ןבעל ץנַאג ןייז טלגילפַאב םיא ןבָאה סָאװ ,ןלַאעדיא יד ,רוטַארעטיל

 -ידתומלש ןוא טייקכעלטייהנייא עקיטסייג יד .טקילגעגּפָא טָאה ןטַאּפ
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 -ילַאיב םעד ןיא ןבירשעג ןבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,החּפשמ רעד ןופ טייק

 ןרָאװעג ןטלַאהעגנייא זיא ,ךוב ןקיזָאד ןופ לייט רעװעשרַאװ ןוא רעקָאטס

 ןבָאה ימענ רעטכָאט יד ,ןוז רעד ןעוו ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טפיטרַאפ ןוא

 -עמַא ןדמערפ בייהנָא ןופ ןפיוא סעילימַאפ ענעגייא ערעייז ןעיוב ןעמונעג

 ,ןדָאב רענַאקיר

 -טנעָאנ רעשיאיידיא טימ ןדנוברַאפ גנע ןעוועג זיא טייקטנעָאנ-החּפשמ

 םוצ טרעהעג רָאנ טינ ןבָאה םעדייא רעד ,רונש יד ,רעדניק עדייב ,טייק

 -עלבָארּפ עקיבלעז יד טימ טבעלעג ןבָאה ייז רָאנ ,םַאטש ןשידנוב ןקיבלעז

 טיירפעג ךיז ,תורצ-סקלָאפ עקיבלעז יד טימ טקיטייװעג ,טַאּפ בקעי יוװ ןעמ

 .ןעגנוכיירגרעד עקיבלעז יד טימ

 -עגכָאנ טייקנדירפוצ ןוא טייקיריגיינ רעטסערג רעד טימ טָאה טַאּפ

 "ניק ענייז ןופ ןטירשרָאפ עלענָאיסעּפָארּפ ןוא עכעלטפַאשלעזעג יד טגלָאפ

 "גערב רדסכ רע טגעלפ טעברַא ןייז ןופ ןעמעלבָארּפ עכעלגעט-גָאט יד .רעד

 "נייא ענייז טלייטעג רעדניק יד ןבָאה לָאמ עלַא טינ .שיט-עילימַאפ םוצ ןעג

 רעבָא בוא .תוצע ערעייז טגלָאפעג טַאּפ טָאה לָאמ עלַא טינ ןוא ןעגנולעטש

 רע בוא ,?םורָאפ-החּפשמ/, ַא ןבָאה ךיוא ףרַאד רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא

 עיינ לָאמ טּפָא ןוא טייקרעכיז ,טײקרַאטש ןּפעש זיירק-עילימַאפ ןייז ןופ ןעק

 -סיוא םיא טָאה סָאװ ,סָאמ ַא ןיא טַאהעג טַאּפ סע טָאה --- סעיצַאריּפסניא

 ,הביבס ןייז ןופ רעביירש ןוא רעוט עכעלטּפַאשלעזעג ערעדנַא יד ןופ טלייטעג

 עיירטעג ַא ןענופעג עקירעמַא ןיא טַאּפ טָאה ַאדירפ יורפ ןייז ןיא

 -עג ַא ,ןירערעהוצ עשיטסַאיזוטנע ,עקידנרעדנואווַאב ַא ,ןירעטיילגאבסנבעל

 רע זַא ,טיהעגּפָא טָאה יז .קורד םוצ ןטּפירקסונַאמ ןטיירגוצ םייב ןיפליה

 -לע יד ףיוא ,טציא .טייקיטעט רעטּפַאהרעביפ ַאזַא טימ ןייגנָא ןענעק לָאז

 םיא רַאפ גרָאז ריא זיא ,טײקנַארק ןוא טײקכַאװש ןופ ןרָאי יד ,ןרָאי ערעט

 ענייז זַא -- !ץלַא יװ רעמ --- ץלַא ןָאטעג טָאה יז ,רעסערג ךָאנ ןרָאװעג

 ,רעמעװקַאב סָאװ ןייז ןלָאז ןרָאי עטצעל

 -ַאטנעמיטנעס ןייז .שטנעמ רעלַאטנעמיטנעס ַא רעייז ןעוועג זיא טַאּפ

 ענייז וצ ןעמוקעג זיא סע ןעו ,ןצענערג ןייק טַאהעג טינ טושּפ טָאה םזיל

 -ַאמלעז למהרבא ןוא עלהקבר ,טַאּפ למהרבא ןוא עלהקבר -- ךעלקינייא ריפ

 ןגָארטמורַא ךיז רע טגעלפ ,ןיילק רָאג ךָאנ ןעוועג ןענייז ייז ןעוו .שטיוװָאנ

 ןפערט טּפָא ןעמ טגעלפ ,רעטלע לסיב ַא ןרָאװעג ןענייז ייז ןעוו ,ייז טימ

 ןטימ ןליּפש ךיז ןוא זָארג ןפיוא רעמוז רעדָא ליד ןפיוא ןגיוצעגסיוא ןטַאּפ

 יי / | ,גרַאווניילק
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 :טרעדָאפעג ךעלקינייא יד ןבָאה רעבָא רקיע רעד

 !השעמ ַא לייצרעד ,עדייז --

 ךעלהשעמ-רעדניק ןטכַארטסױא טגעלפ רע !ןגלָאפ טגעלפ טַאּפ ןוא

 ןרָאא רעקילדנעצ טימ ןָאטעג סע טָאה רע יו ױזַא -- ךעלקינייא ענייז רַאפ

 רעד טימ ןרעהוצ ךיז ןגעלפ רעדניק יד .ןרָאי עשירערעל ענייז ןיא ,רעירפ

 טָאה -- ןרָאי-רעדניק ענעגייא ענייז ןגעוו --- השעמ ןייא .גנונַאּפש רעטסערג

 | ,טייצ םישדח עכעלטע -- *?ןעגנוצעזרָאפ, טימ --- ןגיוצעג ךיז

 רָאנ טינ סָאװ ,עגַאל רעכעלקילג-םַאנסיוא רעד ןיא ןעוועג זיא טַאּפ

 -רעד ןענייז ךעלקינייא יד ךיוא רָאנ ,ןושל ןייז טדערעג רעדניק ענייז ןבָאה

 -ַאב ַא ןדער ייז יו ןרעה טגעלפ טַאּפ ןעו .שידיי ףיוא ןרָאװעג ןגיוצ

 ַא ,קורדסיוא ןשיטַאמָאידיא ןַא ןײרַא ןפרַאװ ,שידיי ןכעלמיטסקלָאפ ןטמעט

 ,דיירפ רַאפ ןלָאװקעג ץרַאה סָאד םיא טָאה -- לטרעווכיילג שידיי

 ןיא קָאטסילַאיב ןופ לזייר עשַאמ ןוא עקסָאנ ןופ עיצידַארט-חסּפ יד

 טכַאנ-חסּפ רעטשרע רעד ןיא .ןדָאב רעקרָאי-וינ ןפיוא ןרָאװעג טצעזעגרָאפ

 יד ןגערפ טגעלפ לקיגייא ןַא .החּפשמ עצנַאג יד ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ

 -יירגרעד-עילימַאפ יד ןופ לכה ךס ַא ןכַאמ ךעלנייוועג טגעלפ טַאּפ .תוישק

 טריפעגנייא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןופ ןעוועג זיא רע .רָאי ןופ ךשמב ןעגנוכ

 -ַאב טגעלפ רע .סָאטעג יד ןופ םישודק יד שיט"רדס םייב ןענָאמרעד וצ

 ןוא ןענעייל ףרַאד רעדניק רעדָא ענעסקָאװרעד יד ןופ רעדעי סָאװ ןעמיטש

 ןַא טגעלפ לקינייא סָאד ןעו ,החמש אלמ ןעוועג זיא רע ןוא ןרימַאלקעד

 -רַאפ טימ ,יירפ ןעמענ ךיילג ןוא לכיב שידיי עטיירגעגוצ סָאד ןָאט ןפע

 ,החּפשמ רעצנַאג רעד רַאפ ןענעיילרָאפ ליפעג ןוא שינעדנעטש

 טָאה רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעביירש רעשידיי רערעדנַא רעכלעוו

 טָאּפ יװ ךעלקינייא עקידנדער-שידיי ענייז טימ ןעמירַאב ױזַא טנעקעג ךיז

 ?ןָאט סָאד טגעלפ

 רעייז ,גרַאוװניילק ןופ סקואוו ןקידתוגרדהב םעד טגלָאפעגכָאנ טָאה טַאּפ

 -ריאודַארג ערעייז וצ ןעמוק טגעלפ רע .סַאלק וצ סַאלק ןופ גנַאגרעביא

 ןלוש גניר:רעטעברַא יד ןֹופ ןה ,לוש רענײמעגלַא רעד ןופ ןה ןעגנורעייפ

 ,לוש-לטימ ןוא

 סטַאּפ עלהקבר לקינייא ןייז ייב ןענַאטשעג רע זיא ץרעמ ןט26 םעד

 -החּפשמ רעסיורג רעטצעל .ןייז ןיא טקילײטַאב ךיז רֶע טָאה 1962 ןיא .הנותח

 ,טַאּפ למהרבא ןופ גנורעייפ-הווצמ-רב רעד -- החמש
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 רעשירעלעטשטפירש רעטצעל ןייז ןדנוברַאפ זיא בוט םוי םעד טָא טימ

 ןרָאי רעקילדנעצ ענייז ןופ סולשּפָא רעד זיא סָאװ ,ךוב טצעל ןייז ,וטפיוא

 "וס ַא סָאמ רעטסלופ רעד ןיא זיא סָאװ ,ךוב ַא :טעברַא רעשירעביירש ןופ

 "עג ,טפמעקעג גנַאל-ןבעל ַא טָאה רע סָאװ רַאפ ,ןעמעלַא םעד ןופ גנורימ

 ,האווצ עקיטסייג ןייז --- טמיורט

 ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכַאט יד ,עקהנח 1

 -ָאטסילַאיב ןופ רעיוט םעד זיב גנַאג סרתסא טײלגַאב טָאה רבחמ רעד;

 יד ןופ הרוש ַא זיא סָאד -- "ןירַא טינ רע זיא רעיוט ןיא .ָאטעג רעק

 ,"ךתסא ןירערעל, סטַאּפ ןופ רעטרעװ-סולשּפַא

 וצ סָאד ןעמונעג ךיז טָאה רבחמ רעד; :רעטייו טרָאד טביירש טַאּפ

 ןעּפ יד טגײלעגקעװַא ףוס םוצ -- ןוא ןבירשעג ,ןבירשעג טָאה רֶע ,ןָאט

 ."חבב טליפעג טינ ךיז

 טשרע ןענופעג רע טָאה וצרעד םערָאפ עקיסַאּפ יד ןוא טייהנגעלעג יד

 .טייקיטעט רעשירעביירש ןייז ןופ ףוס עמַאס םוצ ,טציא

 תועידי טכוזעג רֶע טָאה ,ןליוּפ ןייק ןרָאפעג זיא רע ןעוו ,ןָא 1946 ןופ

 רעד ןגעוו .תוחּפשמ ערעייז ןוא רעטסעוװש יירד עטכַארבעגמוא ענייז ןגעוו

 וצ ןעגנולעג טינ זיא -- היבצ-רתסא רעטסעווש ןייז -- "רתסא ןירערעל;

 זַא ןסיורעד וצ ךיז ןעגנולעג ָאי זיא סע .תועידי עטסעפ ןייק ןעניפעג

 עכעלטנגוי יד טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענייז ,לאפר ןוא ףסוי ,ןיז ייווצ עריא

 טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה ףסוי רערעטלע רעד זַא ,סעּפורג עשידרערעטנוא

 ןופ רעליש רענעזעוװעג ַא .ָאידַאר םענעטלַאהַאב-םייהעג ַא ןופ סעיינ ןגירק

 וויירב ַא טקישעגוצ עילַאטיא ןופ טָאה ,ןרָאװעג לוצינ זיא סָאװ טַאּפ בקעי

 יד ?ןשטייטרַאפ; ןדיי סעּפורג עסיורג רַאפ טגעלפ ףסוי זַא ,טלייצרעד ןוא

 .רבד םש ַא ןעוועג ןענייז *ןרַאטנעמָאק; ענייז זַא ןוא טלעוו רעד ןופ סעיינ

 ,רעטָאפ ןטימ ןעמַאזוצ ,רע זַא ,ןרָאװעג טנַאקַאב ךיוא זיא סע .ָאטעג ןיא

 -ניבור לטָאמ לוש-עלעדנעמ רעד ןופ רערעל ןוא רעטלַאװרַאפ ןטנַאקַאב םעד

 .עקנילבערט וצ געוו ןפיוא ןָאגַאװ ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענייז ,ןייטש

 "ניק ייווצ ןוא ןַאמ ריא ,ןַאמרעה עלייב רעטסעווש רעטסגניי רעד ןגעוו

 םייב זיא עלייב זַא הרבס ַא .םיטרּפ ןייק ןגָארקעג טינ ךיוא ןעמ טָאה ,רעד

 ,ןעניז ןופ ּפָארַא ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ ףוס
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 ךליב-השודק ךעלרעה ַא ןעמוקעגפיוא תודע תיבג יד ןופ זיא ןגעקַאד
 ,עקהנח ,רעטכָאט ריא ןוא ,ענייש ,רעטסעווש יירד יד ןופ רעטסטלע רעד ןופ
 -מירַאב יד .ָאטעג ןיא ןיירַא זיא יז ןעוו רָאי 17 םֹורַא ןעוועג טלַא זיא סָאװ
 ןסעזעג לָאמַא זיא ןַאמסָארג עקהיח ןידלעהידנַאטשרעדיװ רעקָאטסילַאיב עט
 טעברַאנעמַאזוצ ריא ןגעוו טלייצרעד ןוא בוטש ןיא ןטַאּפ ייב טנװָא ןצנַאג ַא
 ןיא םיטרּפ עלַא יד ןבירשַאב רעטעּפש טָאה יז .ןעקהנח ןוא ןענייש טימ
 ,*"תרתחמה ישנא; ךוב ריא

 ןירעלדניברַאפ עקיטכיוו ַא ןעועג זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,ענייש
 -ביולגמוא ןַא ןעמוקעגסױרַא זיא סע .רעדלעוו יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד טימ
 ןטלַא ןַא ךרוד ןייג טכַאניב טגעלפ ענייש :טרּפ רעשיטסַאטנַאפ ,רעכעל
 רעד ןופ ןגעקטנַא ךיילג ,"גרַאב סרעגנא, ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,לענוט

 "ארבע וצ זיב ,סַאג עװָאיעלַא ףיוא טַאּפ החּפשמ רעד ןופ םייה רעקילָאמַא
 טגעלפ טרָאד ,רוטנַאדנעמָאק עשיצַאנ יד ןעוועג זיא סע ואוו ,*סָאלש סיקצינ
 -עג טָאה סָאװ ,טסירק ַא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טנעגַא ןַא טימ ןפערט ךיז יז
 -ניא ןגירק םיא ןופ טגעלפ יז .סיצַאנ יד ייב רעטלעטשעגנָא סלַא טעברַא

 יד וצ ןקישרעביא טגעלפ יז עכלעוו ,רענעלּפ עשטייד יד ןגעוו סעיצַאמרָאפ
 ,רענַאזיטרַאּפ

 -טנגוי רעשיטסינויצ רעשידרערעטנוא רעד וצ טרעהעג טָאה עקהנח
 -ירַא; רעד ףיוא ןירעיײטשרָאפ סלַא טקישעגרעביא יז טָאה עכלעוו ,גנוגעוװַאב
 רעד ןיא טסניד ַא יו טעברַאעג וליפַא יז טָאה טייצ עסיוועג ַא ."טייז רעש
 ןוא ןלַאפעגנײרַא יז זיא ףוס לכ ףוס .סעצווָאּפַאטשעג יד ןופ ריטרַאװק-ןיואוו
 -רעמ ןטרָאד זיא יז .עמרוט רעקָאטסילַאיב רעד ןיא ןרָאװעג טצעזעגנייא זיא
 ןעמונעגנָא טָאה גנוגעװַאב עשידרערעטנוא יד .ןרָאװעג טקינייּפעג ךעלרעד
 ןעיײרפַאב וצ יז טיירג ןעוועג זיא ָאּפַאטשעג יד ,ןעװעטַאר וצ יז ןעלטימ עלַא
 ןעמענ עכעלטע ןגָאזסױא לָאז יז זַא יאנתב ,(ךיז טייטשרַאפ ,טלעג רַאפ)

 סעיצקורטסניא ןגָארקעג גנוגעװַאב רעשידרערעטנוא רעד ןופ טָאה עקהנח
 עכעלטע ןבעגנָא לָאז יז זַא ,(ןעמַאמ ריא ןופ ווירב ַא -- ערעדנַא ןשיווצ)
 ערעייז ןטייב וצ ןזיװַאב וניבל וניב ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ
 לכ ףוס זיא ןוא טגָאזעגּפָא רעבָא ךיז טָאה יז .רעצעלּפ"ןיואוו ןוא ןעמענ
 יקלעסָאװָאנ ןיא ןדיי עגנוי 16 ךָאנ טימ 1943 ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ףוס
 ,קָאטסילַאיב רעטניה

 -רַאפ ערעדנַא ןוא *ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןיא דנַאטשפיױא רעד, ,קרַאמ .ב ךיוא עז (*
 .תודע תיבג עטכעלטנפע
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 ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנח

 -ָאטעג ןיא טקילײטַאב ךיז ,ףוס ןזיב ָאטעג ןיא ןבילברַאפ זיא ענייש

 "קעװַא עגר רעטצעל רעד ןיא טייקכעלגעמ ַא טַאהעג טָאה יז ,דנַאטשפיוא

 ןזָאלוצרעביא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה יז .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ,דלַאװ ןיא ןייגוצ

 .ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג זיא ןוא רעפמעק-ָאטעג יד

 ןוז ןייז םיא טָאה ,טעברַא רעד ןופ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה טַאּפ ןעוו

 ןייז ןופ גנורעייפ-הווצמ"רב רעקידנעמוקנָא רעד וצ לָאז רע זַא ,טגיילעגרָאפ

 השודק רעד ןופ גנובײרשַאב ַא -- הנתמ ַא ןגָארטוצ קחצי םהרבא לקינייא

 ,סָאד :קנַאדעג םעד ןיא טּפַאכעגנָא ךיז טָאה טַאּפ .החּפשמ רעזדנוא ןופ

 -קָאװרעד רַאפ ךוב ַא ןיא ןעגנערבוצסױרַא חכב ןעוועג טינ זיא רע סָאװ

 רַאפ גנולייצרעד רענעבירשעג-םיטניא ןַא ןיא ןכיירגרעד רע טעװ ,ענעס

 ! רעדניק

 "עג קיטרַאפ זיא טּפירקסונַאמ רעד .טליפרעד עבַאגפיוא ןייז טָאה רע

 ןיש ַא ןיא ןענישרעד סע זיא רעטעּפש .הווצמ-"רב רעד וצ טקנוּפ ןרָאװ

 ןקיבלעז םעד -- (* עניטנעגרַא ןיא *ךובדייק גַאלרַאפ ןיא לכיב ןטרירטסוליא

 ."רתסא ןירערעל יד; ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,גַאלרַאפ

 ןטקַאפ עניײמעגלַא יד טימ ןעמַאזוצ ,קינָארכ-עילימַאפ רעקילייה רעד ןופ

 טבעוועגפיונוצ טַאּפ טָאה ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ לגנַארעג ןוא ןבעל ןופ

 ןוא רעדניק ערעטלע רַאפ גנולייצרעד עקירעיורט-קיטכיל ,עקידנריר ַא

 עבַאגסױא עקיצנייא טעמכ ץלַא ךָאנ רעדייל ןוא עטשרע יד -- עכעלטנגוי

 .רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןימ םעד ןופ

 טַאּפ טבעלעגפיוא קירוצ ,געווסנבעל ןייז ןופ ףוס עמַאס םייב ,טָאה סע

 ןעניפעג ֹוצ ןעגנולעג םיא זיא סע .רעדניק רַאפ רעביירש ןוא רערעל רעד

 רעזעל עגנוי יד רַאפ ןעגנערבוצסיורַא ידכ ךַארּפש ןוא םערָאפ עקירעהעג יד

 ןרָאי ענעי ןופ השודק ןוא קיגַארט עצנַאג יד

 ןדער ןטקַאפ יד .טייקשיטנעטיוא יד -- זיא לכיב ןופ הלעמ-טּפיוה יד

 ןעמענ ,רעצעלּפ ,ןטקַאפ ןבעגעגנָא ןרעװ סע .תמא ןופ טעטירָאטױא ןטימ

 רַאפ טסַאּפעגוצ ,עטושּפ ַא זיא ךַארּפש יד .עטכַארטעגסיױא טינ ,עתמא ---

 .עקידנּפַאכרַאפ ַא ,עשירעדליב ַא -- רעדניק

 ױזַא טיצ ןוא ױזַא טּפַאכרַאפ לכיב סָאד סָאװרַאפ הביס עטסקיטכיוו יד

 ןוא ךיז ןשיװצ ןייא ךיילג טלעטש טַאּפ סָאװ ,טייקמיטניא יד זיא --- ןיירַא

 -סוליא ,ןטייז 120 ,1964 ,"ךובדיי, ,"ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנח; (*

 .יקצעלַאװ לריצ ןופ טרירט
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 ןוא דייר עכעלנעזרעּפ ענייז טימ ךוב ןיא ןירַא ךיז טכעלפ רע .רעזעל יד
 ;לקינייא ןייז וצ לטעלב-רעש ןפיוא טביירש רע יװ טקנופ ןוא .ןעגנונָאמרעד

 ,למהרבא רעביל ןיימ;

 ןיוש טבעל סָאװ ,החּפשמ רעזדנוא ןגעוו ןלייצרעד ריד ייג ךיא
 -ּפַא לָאז --- סיצַאנ יד ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא יז .רעמ טינ
 "ןעמָאנ רעייז ןרעו טקעמעג

 רעביל ַא םיא וצ טדער סָאד זַא ,רעזעל רעגנוי רעדעי טליפ ױזַא ---
 יד טָא ןבעגרעביא זומ רע זַא ,טעּפש טרעװ סע רעדייא ,טליפ סָאװ ,עדייז
 .טייצ רעקיליורג רעד ןופ עדנעגעל-עטכישעג

 :"רעדניק עשידיי עביל, יד וצ טרָאװרָאפ ןייז ןיא טביירש טַאּפ
 וצ ןעשטּפעש עמיטש ַא םולח ןיא טכַאניב ךיא רעה סנטצעלע

 ; רימ

 עשידיי עלַא רַאפ !לקיניײא ןייד רַאפ עטכישעג יד ביירש --
 {ּפָא טינ גייל ! רעדניק

 טציא ָאד ייג ךיא סָאװ ,שינעטכַארטסיױא ןייק טינ זיא סע
 ,עטכישעג עתמא ןַא זיא סע ,ןביירש

 סָאװ ,החּפשמ רענעגייא ןיימ ןופ עטכישעג יד ןייז ףרַאד סָאד
 ,סיצַאנ יד ןופ ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא

 ױזַא ייז קנעדעג ךיא .החּפשמ ןיימ ןופ ןשטנעמ יד ,ייז עז ךיא
 ערעייז רימ רַאפ ךיז ןגעװַאב ,ןגיוא יד רָאנ ךַאמרַאפ ךיא ןעוו ,טוג
 .ןגיוא ענעפָא טימ לָאמטּפָא םולח ךיא .סנטָאש

 -ביירש ןיימ ייב טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז זַא ,רימ ךיז טכַאד טָא
 .ייז ןגעוו ביירש ךיא סָאװ ןסיוו ןליוו ןוא שיט

 ןעשטּפעש ,עלייב ןוא היבצ-רתסא ,ענייש :סרעטסעווש עניימ
 רימ ןלָאז ,ךעלקינייא ןוא רעדניק ענייד לייצרעד ,לייצרעד : רימ וצ
 ! רעדניק עשידיי עלַא סע לייצרעד !ןגיוא ערעייז רַאפ ןבעל

 "! ןעקנעדעג ןוא ןסיוו ייז ןלָאז

 ,החּפשמ ןייז סנירעזעל ןוא רעזעל עגנוי יד רַאפ קידנלעטשרָאפ ,ױזַא ןוא

 -רעביא לענש ךיז טימ םגה ,קיאור טַאּפ טלייצרעד ,ןעמענ עתמא ערעייז טימ
 רע .ףיולעג-םיטילּפ ןגעוו ,גירק ןופ ךורבסיוא ןגעוו ,עיצָאמע רעקידנבעג

 רענערָאװעג-בורח רעד ןגעוו ליפ טינ ןסייוו סָאװ ,רעזעל יד טרימרָאפניא

 הליהק ַאזַא ןיא ןבעל עשידיי סָאד טניימעג טָאה סע סָאװ ,עּפָאריײא רעשידיי

 רעקָאטסילַאיב רעד ןופ דליב סָאד ףיוא רע טלקיוװ רעטעּפש .קָאטסילַאיב יו
 רעטנזױט יד טימ לוש רעקָאטסילַאיב רעקידנענערב רעד ןופ -- ָאטעג
 רַאפ ףליה ,ןלוש-ָאטעג יד ,"םישודק עקידתבש? יד רעביא ,ןדיי עקידנענערב
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 ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יז ,עקהנח

 -םימותי ןסיורג ןופ ןירעטלַאװרַאפ יד ןעוועג ָאטעג ןיא זיא ענייש) םימותי

 טרעלק רע .טעברַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ בייהנָא םעד וצ זיב --- (זיוה

 סע סָאװ ,זיא ?גנוגעווַאב עשידרערעטנוא; סָאװ רעטרעוו עכַאפנייא ןיא ףיוא

 ."ךענַאזיטרַאּפע טרָאװ סָאד טיײדַאב

 השעמה רוּפיס רעד ןעוו ,טגייטש ןָאט רעשירעלייצרעד ,רעקיאור רעד

 ןוא ענייש --- סנידלעה-טּפיױה ייווצ יד םורַא ןרירטנעצנָאק וצ ןָא ךיז טבייה

 ןשיווצ טפַאשביל ןוא טפַאשיירט יד טלקיוועגרעדנַאנופ טרעוו סע ןעוו ,עקהנח

 זדנוא ייז ןלָאזק :העובש ַא ערעדנַא יד ענייא ןביג ייז ,רעטכָאט ןוא עמַאמ

 דלַאב ףרַאד סָאװ העובש ַא --- *!טרָאװ ןייק ןדער טינ ןלעוװ רימ --- ןקינייּפ

 רעד וצ ןיירַא טלַאפ עקהנח ןעו עבָארּפ-רעייפ רעד וצ ןרעװ טלעטשעג

 ,ןידלעה רעגנוי רעד ןופ ןעגנוקינייּפ יד ,ןעלטיּפַאק עטצעל יד .ָאּפַאטשעג

 -שיטַאמַארד עקידנסקַאוװפיוא לענש-ץילב ַא ןבָאה ןעמַאמ ריא ןופ ןדייל יד

 טרינימלוק טרעוװ ץלַא סָאד .גנונַאּפש רעטסערג רעד טימ ןדָאלעגנָא ,טייק

 (* םשה שודיק סעקהנח טימ

 -ַאב סָאװ ,לטיּפַאק ןטצעל ןופ גנַאלק רעקיאור-שיּפע רעד טמוק ףוסל

 ,דנַאטשפיוא ןשידיי םעד ,ָאטעג רעקָאטסילַאיב ןופ גנַאגרעטנוא םעד טביירש

 .החּפשמ סטַאּפ ןופ סעגר-סנבעל עטצעל יד

 ןופ רבח-טנגוי ַא ןוא טַאּפ בקעי ןופ דימלת רענעזעוועג ַא ,קעטָאלמ ,י

 טסוגיוא-ילוי ,"טפנוקוצ,) ױזַא לכיב ןופ גנוצַאשּפָא ןייז ןיא טביירש ,ןעקהנח

 { (291"292 ,זז ,5

 סָאװ ,ךוב ַא ףיוא טרַאװעג טייקירעגיינ סיורג טימ ןבָאה רימ;
 "נוא רַאפ ןלייצרעד ךַארּפש רעקידתוטשּפ ןוא רעטושּפ ַא ןיא לָאז

 ַא :ןלױּפ ןופ סָאטעג יד ןיא ןעשעג זיא סע סָאװ רעדניק ערעזד

 -עייל ןגנוי םעד ןופ דנַאטשרַאפ ןוא ןצרַאה םוצ ןדייר לָאז סָאװ ,ךוב

 ןלעװ סע לָאז רע זַא ןבירשעג ןייז לָאז סָאװ ,רקיע רעד ןוא רענ

 .ןענעייל

 יד ןוא רעזעל רעשידיי רעגנוי רעד ,לוש-לטימ עשידיי יד

 ַאזַא טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאב טציא זיא ללכב רוטַארעטיל עשידיי

 ."ךוב

 : רע טביירש רעטייוו

 "קעװַא טינ ריא טנעק ,עטצעל יד זיב ,תורוש עטשרע יד ןופ;

 ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא ןענייז ןעלטיּפַאק יד טָא דָארג סָאװ ,לַאפוצ ןייק טינ זיא סע (*

 ,"טנגוי רַאפ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ עיגָאלָאטנַא רעד ןיא
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 -עג יד רבחמ ןופ טרעהעג ןצנַאג ןיא טָאה ריא זיב ךוב סָאד ןגייל
 רעדניק ערעייז ןוא רערעל עשידיי ןופ החּפשמ רעד ןגעוו עטכיש
 ,טבערטשעג ןוא טבעלעג ןבָאה ייז יװ ,קָאטסילַאיב טָאטש רעד ןיא
 טכַאמרַאפ ריא .םשה שודיק לע ןעמוקעגמוא ףוסל ןוא טפמעקעג
 -רעוו יד ןּפיל ערעייא ןעלמרומ ןטַאּפ טימ ןעמַאוצ ןוא ךוב סָאד
 :ךיז טסילש ךוב סָאד עכלעוו טימ ,רעט

 עמיטש ַא ,ןעמעלַא זדנוא וצ טפור סָאװ ,םיטש יד רעה ךיא
 --כַארבעגמוא יד ןופ ,םישודק ןוא םירוביג ענעגנַאגעגקעװַא יד ןופ
 { ןדיי עט

 -גוא ןבעל לָאז ָאט ,ריא טבעל ָאט -- ןבעל טינ רימ ןענעק --
 טשינ םיחצור עשיצַאנ יד ןבָאה טסייג רעזדנוא ,םיא ,טסייג רעזד
 ,?ןדרָאמרעד טנָאקעג

 עּפַאנק ןופ טעברַא עשירעלעטשטפירש סטַאּפ ּפָא ךיז טסילש ױזַא טָא
 סטַאּפ זיא סע .ןטשרע ןטימ ךיז טדניברַאפ גניר רעטצעל רעד .רָאי קיצכעז
 ןוא החּפשמ ןייז רַאפ הבצמ יד זיא סע .דניק ןשידיי ןטימ גנוטפעהַאבקירוצ
 .רוד ריא

 ינָא רעטצעל ןייז ,האווצ ןייז סע זיא -- טכַארבעגסױרַא ןפָא ץנַאג ןוא
 .תורוד עקידרעטעּפש יד ןוא רוד ןקיטציא םעד וצ גָאז

 -עגסױרַא ןפָא סע טָאה רע .ןביירש םייב טליפעג רָאלק סע טָאה טַאּפ
 רעביא טײרּפשעצ ןענייז סָאװ ,רוד ןגנוי ןרַאפ ןגָאזנָא עכיײרלָאצ ןיא טכַארב
 .ךעלטיּפַאק ענעדיישרַאפ יד

 טָאה ,ןבעל ןייז ןופ העיקש רעד ןיא ,ןעהעש-ביירש עטצעל ענייז ןיא
 ןכלעוו ןופ ,שיט-ביירש ןרעביא ןגיובעג ךיז טַאּפ רעקנַארק ןוא רעטלַא רעד
 םעד טנידעג טפַאשיײרטעג ַאזַא טימ ןרָאי רעקילדנעצ ליפ ױזַא טָאה רע
 יד טריפעג גנוגנערטשנָא רעסיורג טימ טָאה טנַאה יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי
 האווצ ןייז זיא סָאװ ,ןימאמ ינא ןטסעפ ,םענעשָאלעגסיוא-טינ ןייז וצ ןעּפ
 | ;ןעמעלַא זדנוא רַאפ

 .טסייג רעזדגוא ןבעל לָאז וויא

 ,ןדררָאמרעד טגעסעג טיב םיחצור עשיצַטג יד ןבָאה ,טסיײג רעודנוא ,סיא

 .ײז ןופ רעסרטסש זיא טסיײג רעדזדנוא

 יח לטרשי סע

 יוובעל סיבייא טעװ ןא קראפ רעודנוא טבעל סע

 לא

 ,ךיז וצ ןפורעג טייקיבייא עקיבלעז יד םיא טָאה דלַאב
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 געוו ןופ ףוס רעד 2

 ,דניירפ עטנעָאנ רָאג רָאּפ ַא ןופ ןוא החּפשמ רעד ןופ זיירק ןיא ,ליטש

 ,גָאטנרױבעג רעקירָאי-7ּפ סטַאּפ ןרָאװעג טנכײצעגּפָא 1965 ילוי ןיא זיא

 טכַארברַאפ ,רעקנַארק ַא ,טַאּפ טָאה ןבעל ןייז ןופ רָאי ןטצעל םעד

 ןוא תונויער ענייז ןופ טלעװ רעקירעיורט רעד ןיא ,טרעדנוזעגּפָא קרַאטש

 ןרעו ןסירעגרעביא טייצ וצ טייצ ןופ זיולב טגעלפ טעמוא רעד .תובשחמ

 טגעלפ רע .ךעלקינייא יד טימ ךיז ןעז ךרוד ,רעדניק יד וצ ןכוזַאב ךרוד

 "ערּפ עשידיי יד ,רעכיב עשידיי ענענישרעד-יינ יד רעהפיוא ןָא ןענעייל ךָאנ

 ןציטָאנ ןכַאמ רדסכ רע טגעלפ ,רעירפ יװ ,ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןופ עס

 -סיױא ןענעק לָאמַא רשפא טעװ רע סָאװ ,לַאירעטַאמ ןטנעיילעגרעביא ןופ

 ,לקיטרַא ןַא רַאפ ןצינ

 סָאװ ,ןעלקיטרַא רעטנזיוט יד וצ ...ןבירשעג טינ רעבָא ךיז טָאה סע

 ןייק ןענייז ,רָאי קיצכעז עּפַאנק עקידרעירפ יד ןיא ןבירשעגנָא טָאה רע

 -נזיורב ןופ ,טַאט רעכעלרעהפיואמוא ןופ ןַאמ רעד .ןעמוקעגוצ טינ רעמ עיינ

 ןבעל ןייז ןופ ףוס עמַאס םעד טָאה ,טרָאװ ןקידנרענוד ןופ ,סָאטַאּפ ןקיד

 .טייקנגיוצעגקירוצ ןוא טייקליטש ןיא טגנערברַאפ

 ךיז טליפ טַאּפ זַא טרינָאפעלעט ַאדירפ טָאה 1966 ץרעמ ןט21 םעד

 .טעניבַאק ןשיניצידעמ ןיא ןוז םוצ טכַארבעג ךיילג םיא טָאה יז ,טוג טינ

 :ןעוועג זיא קורדנייא רעטשרע רעד

 | ...ףוס רעד זיא סָאד זַא ,סיוא טעז סע --

 ןכױה ַא טַאהעג טָאה רע .בוטש ןיא ןוז םוצ טריפעגקעווַא םיא טָאה'מ

 סָאװ ןענַאטשרַאפ רעבָא ךָאנ טָאה רע .ןגָארטרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא ,רעביפ

 רע זיא -- רעסעב עלעסיב ַא טליפעג ךיז טָאה רע ןעוו .םיא וצ טדער ןעמ

 -רעטנוא ,טנעיילעג ,טנַאה ןיא רעדעפיילב ַא טימ שיט-ביירש םייב ןסעזעג

 דנַאר םייב ןעגנוקרעמַאב רָאּפ ַא ןכַאמ טריבורּפעג ,ןצַאז עכעלטע ןכָארטשעג

 .ךוב ןופ-

 .טנַאה ןייז טימ ןבירשעג רעטרעוװ עטצעל יד ןעוועג ןענייז סָאד

 -רעביא םיא ןעמ טָאה גָאט ןטרעפ ןפיוא .רעגרע ןרָאװעג זיא עגַאל יד

 ןטסעט ייר ַא טריפעגכרודַא טָאה'מ .לַאטיּפסָאה ערָאיפעטנָאמ ןיא טריפעג

 ,ןכַאמ טנעקעג טינ ןעמ טָאה ?עיצקעפניא-סוריוו; יו עזָאנגַאיד ערעטסעפ ןייק

 רע .חומ ןייז ןיא הפרש עקידמיואמ ַא ןדנוצעגנָא טָאה עיצקעפניא יד רעבָא
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 -עג טינ ןבָאה יײז .ןטנעמַאקידעמ ענרעדָאמ עקיטיינ עלַא ןעמוקַאב טָאה
 ןייק .קיניזטסואװַאב ןעוועג טינ הלוח רעד זיא טייצ עטסערג יד ,ןפלָאה
 ,טַאהעג טינ אמתסמ רע טָאה םירוסי

 -ץגפיוא יוװ ױזַא ךיז רע טָאה ,חסּפ גָאט ןטשרע ןיא ,לָאמ ןייא זיולב
 ,חומ םענעגָארטרַאפ ןיא טקינײרעגּפָא ךיז טָאה סעּפע .טעלּפרעניה ןופ טּפַאכ
 זיא סע זַא ,טסואוורעד ךיז טָאה רע זַא .ןוז ןטימ טדערעג יירפ טָאה רע
 ןָאפעלעט ןפיוא טדערעג וליּפַא טָאה רע .טיירפרעד רעייז ךיז רע טָאה ,חסּפ
 רעבָא .בוט םוי ןכעליירפ ַא ןשטנואוועג ייז ,רעדניק יד טימ ,ןַאדירפ טימ
 ןיא ןעמוקוצנָא ןזיװַאב ןבָאה רעדילגטימ-החּפשמ עקירעביא יד ןענַאװ זיב
 -עגסיוא קירוצ טייקרָאלק רעקיטסייג ןופ לרעייפ סָאד ךיז טָאה -- לָאטיּפש
 .ןדנוצעגנָא קירוצ טינ לָאמ ןייק רעמ ךיז ןוא ןשָאל

 ןרַאפ טפמעקעג קידתונשקע םזינַאגרָא רעד טָאה ןכָאװ ףניפ ןופ ךשמב
 תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא לטָאמ ,הכרב ,(ימענ) עמע .ַאדירפ ,ןבעל
 עטצעל יד .טעבנקנַארק ןופ ןטָארטעגּפָא טינ ןענייז --- החּפשמ עצנַאג יד --
 -רעהפיואמוא ךרוד ןרָאװעג ןטלַאהעגפיוא ךעלטסניק ןבעל סטַאּפ זיא ךָאװ
 ,סעיזופסנַארט עכעל

 טנעקעג טינ ןעמ טָאה תומה ךאלמ ןגעק המחלמ עזָאלסגנונעפָאה יד
 ,ןעײרשּפָא טנעקעג טינ ןעמ טָאה רזג םעד .ןעניוועג

 לירּפַא ןט26 םעד טנװָא ןיא ןעמוקעג זיא טױט רעקידנעיײרפַאב רעד
6, 

 -היוול רעסיורג רעד .רעטעּפש געט יירד טימ ןעמוקעגרָאפ זיא היוול יד
 ןייק ןענייז החּפשמ רעד ןופ השקב רעד טול ,טליפעגרעביא ןעוועג זיא לַאז
 ןופ םינוגינ יד ןרָאװעג טליּפשעג ןענייז סע .ןרָאװעג ןטלַאהעג טינ םידּפסה
 ןבָאה םירבח .געווסנבעל סטַאּפ טײלגַאב ןבָאה עכלעוו ,רעדיל-רעטעברַא יד
 ידע ,"ןעניגַאב ןופ ןגעװ יד ףיוא, ,קרעװ ענייז ןופ ךעלטיּפַאק טנעיילעג
 ,"עקהנחק ןוא "רתסא ןירערעל

 -רעטעברַא ןופ םלוע תיב למרכ טנוַאמ ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא הרובק יד
 ,ןילקורב ןיא גניר
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 טָאה ,"רָאי 76 וצ טױט ,רעביירש ,רעוט רעשיטסילַאיצַאס ,טַאּפ בקעי;

 ,טלעוו רעשידיי רעד ןדלָאמעג 1966 לירּפַא ןט27 םעד "סטרעוורָאפא רעד

 ןופ ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא עלַא ןבעגעגרעביא םעד ןגעוו ךיוא ןבָאה סע

 ןופ עסערּפ עשילגנע יד ןוא רוטנעגַא-ןפַארגעלעט עשידיי יד ,טלעוו רעד רָאג

 .קרָאידוינ

 :טרעלקרעד "סטרעוורָאפא רעד טָאה לקיטרַא-טייל ןייז ןיא

 רעבָא ןביירש ךס ַא זדנוא ייב ןעמ טעװ טַאּפ בקעי ןגעוו,

 סע טעװ ,ןלייצרעד טינ טעװ ןעמ לפיוו ,ןביירש טינ טעוװ ןעמ לפיוו

 שטנעמ רעד סָאװ ,םעד ןגעוו ףירגַאב ןכַאװש רעייז ַא ןבעג ץלַא
 רַאפ טניימעג טָאה רע סָאװ ןוא ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןעוועג זיא
 ."רָאי קיצכעז רעביא טלעוו רעשידיי רעד

 ,תוצופת עשידיי עלַא ןיא רעיורט ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה טוט ןייז

 רענַאקירעמַא עלַא ןופ ,םוטעמוא ןופ ןעמוקעגנָא ןענייז ןקורדסיוא-רעיורט

 "עג ךיז טָאה טַאּפ עכלעוו טימ ,רעריפנָא ערעייז ןוא סעיצַאזינַאגרָא עשידיי

 ווירב-ליפעגטימ עכעלנעזרעּפ טקישעגוצ ןבָאה סע .טעברַאעגטימ ןוא ןפָארט

 | | ,םידיחי רעקילדנעצ

 יד ןיא ןפורעגסױרַא הדיבא יד ךעלריטַאנ טָאה גנַאלקּפָא ןטסערג םעד

 -עגרָאפ ןענייז ןעגנולמַאזרַאפ-רוכזי .ןזיירק-רוטלוק ןוא -רעטעברַא עשידיי

 .ןרובלעמ ןוא ביבא לת ,סערייא סָאנעוב ,קרָאיזוינ ןיא ןעמוק

 ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי ןיא לָאר ןייז ןוא ןײגקעװַא סטַאּפ בקעי

 ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ענעדיישרַאפ ןיא ןרָאװעג טצַאשעגּפָא קיטײזלַא זיא

 -רַא לָאצ רעסיורג רעד ןופ לייט ַא ןענָאמרעד רָאנ ןענעק רימ ,ןלַאנרושז

 ,(* תורוש עכעלטע וצ זיולב ןעמענסיױרַא ייז ןופ ןוא ןעלקיט

 ןטסנעש םעד ןיא טסינַאמוה רעשידיי ַא ןעוועג זיא טַאּפ בקעיג
 זיולב טַאהעג טָאה ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןוא .טרָאװ םעד ןופ ןיז

 ןופ ןבעל סָאד ןרעכײרַאב ,ןרעסעברַאפ ,ןרענעשרַאפ וצ : קעווצ ןייא

 ןופ ,ןשטנעמ ןקידנטעברַא םעד ןופ ,ןשטנעמסקלָאפ ןשידיי םעד

 טעמדיוװעג טָאה רע ןעמעו ןוא טמַאטשעג ןיילַא טָאה רע ןעמעוו

 ,?טנַאלַאט ןצנַאג ןייז ןוא ןבעל ץנַאג ןייז
 1966 ינויייַאמ ,"טפנוקוצ, ןיא לקיטרַא-טייל ,ק ,מ

 .ךוב ןופ ףוס םייב ךיז טניפעג המישר עשיפַארגָאילביב ַא (*
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 -ידנוב יד ןבירשעג טָאה -- *!טַאּפ בקעי ןיוש ָאטשינ זיא'ס;
 ןגעו ןביירש ןעמ ןעק יצ; -- .ביבא לת ןיא *ןגָארפסנבעלא עש
 ןטסנָאק יצ ?ןצרַאה ןיא רעטיצ ַא ןָא ,טנַאה רעקיאור ַא טימ םעד
 ?ןיוה םעד ןופ ןלייז יד ןייא ןלַאפ סע יוװ טסעז וד ןעוו קיאור ןייז
 ,ןכעלטלעוו-שידיי ןופ לייז ַא ןלַאפעגנייא זיא טיוט סטַאּפ בקעי טימ
 .קלָאפ רעזדנוא ןופ רָאטקעס ןשיטסילַאיצָאס

 יוװ ױזַא ןייז ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא ןַארַאפ ךָאנ ןעד ןענייז לפיוו
 -סקלָאפ ןשידיי םעניא ןסקָאװעגנײרַא ןוא טלצרָאװרַאפ טַאּפ בקעי
 לפיוו ? ןבעל-סקלָאפ ןשידיי םעד טימ ןדנוברַאפ גנע ױזַא ,םזינַאגרָא
 ױזַא ןוא טבַאגַאב ױזַא ןייז ןלָאז סָאװ עכלעזַא ןַארַאפ ךָאנ ןעד ןענייז
 -ָאיצַאנ רעזדנוא ןופ ןטיבעג עטסנדישרַאפ יד ןיא קיטעט קיטייזליפ
 זיא סָאד יװ ,לגנַארעג ןלַאיצָאס-שיטע ןוא ןכעלטלעוו-שידיי ,ןלַאנ
 ? טַאּפ בקעי ןעוועג

 -רוטלוק ןוא -לוש ַא ,רעביירש ןוא רענדער רעלופטנַאלַאט ַא
 -- ןקסע רעשיטילָאּפ ןוא רעכעלטפַאשלעזעג רעוויטקַא ןַא ,רעוט
 עטסשרעדָאפ יד ןיא ןטַאּפ בקעי טריפעגסיױרַא ןבָאה תולעמ עלַא יד
 ."ןבעל ןשידיי ןופ סעיציזַאּפ

 :ןבירשעג "?סעיינ עטצעל, רעביבא לת יד ןיא טָאה ינסַאי .וו
 רעשידיי רעזדנוא ןופ קעװַא זיא טַאּפ בקעי ןופ טיוט ןטימ;

 -נָאק תוהמ ןקיטסייג ןייז ןיא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ ַא טלעוו
 -רַאפ שיגַארט ױזַא זיא סָאװ ,רוד ןסיורג ַא ןופ ןטרעוו יד טרירטנעצ
 ,?ןרָאװעג ןטינש

 "רַאפ יד ןופ רענייא ,(1966 ינוי ,"סיורָאפ;) עקיסקעמ ןופ גרעבנטָאר .י
 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רענעזעוועג רעד ,רעוט-לוש רעװעשרַאװ ענעבילב
 טנָאמרעד ,ןירערעל ַא ןעוועג זיא טַאּפ הקבר רעכלעוו ןיא ,לוש-שטיוװעלַאכימ

 :ןלױּפ ןקידהמחלמ-ןשיווצ ןיא לָאר סטַאּפ

 עשידיי סָאד ןעוו ,תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ טייצ רעד ןיא;
 עשידיי יד ןוא 'דנוב' רעד ןעוו ,טזיורבעג טָאה ןלױּפ ןיא ןבעל
 ַא ,ףמַאק ןשיטילָאּפ ןקידרדסכ ַא טריפעג ןבָאה ןסַאמ-רעטעברַא
 טכער-רעגריב עלופ רַאפ ףמַאק ַא ,טייהיירפ עשיטילָאּפ רַאפ ףמַאק
 רַאפ ,טעברַא ףיוא טכער רַאפ ףמַאק ַא ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיי יד רַאפ
 זיא ,םזיטימעסיטנַא ןשילױּפ ןגעק ףמַאק ַא ןוא לוש רעשידיי ַא

 ןבָאה סָאװ ,ןרוגיפ עשיטילָאּפ עקידנריפ יד ןשיוצ ןעוועג טַאּפ בקעי
 ,ןפמַאק עקיזָאד יד טימ טריפעגנָא

 "טימ ַא ,'דנוב' ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ןיא ןעוועג זיא טָאּפ בקעי
 רעשידנוב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ,טעטימָאק-לַארטנעצ ןופ הילג

 -ניטימ ןוא ןצנערעפנָאק ףיוא ןטָארטעגפיױא טפָא רעייז ןוא עסערּפ
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 -טבילַאב יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .גלָאפרעד ןטסערג ןטימ ןעג
 -נוה ןופ .רערעהוצ יד ןסירעגטימ קידנעטש טָאה סָאװ ,רענדער עטס
 םיא ןעמ טָאה עטיל ןוא ןלוּפ ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש רעטרעד
 -טיירב יד ןגיוצעגוצ ןבָאה ןעגנוטערטסױרַא ענייז .ןעמוק וצ ןטעבעג
 ַא ןעוועג זיא ןעמוקעג זיא רע ואוו םוטעמוא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עטס
 ןביולג ןפיט ןוא סָאטַאּפ טימ לופ סעדער ענייז .בוט םוי רעסיורג
 שממ ןבָאה ליטס רעדנצנעלג רעד ןוא טפַארק-גנוגייצרעביא ןייז
 ,רערעהוצ יד טרעטסיײגַאב

 טָאה עיגרענע רעכעלּפעשרעדמוא ןוא ןערב ןצנַאג ןייז טימ ..,
 -טלעוו-שידיי רעד םורַא טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא טַאּפ .י ךיז
 ,רעריפ ןוא רעיוב עריא ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ,לוש רעכעל

 רעד ןעוװעג טייצ עגנַאל ַא זיא רע .רעקיטקַארּפ ןוא רעקיטערָאעט
 -לוש עשידיי עלַארטנעצ) ָאשיצ רעד ןופ רַאטערקעס-וװיטוקעזקע

 -ַאגֹרָא ןוא עיגרענע ךס ַא ןזיװעגסױרַא ייברעד ןוא (עיצַאזינַאגרָא
 ןופ ץענ עטיירב יד ןעיובפיוא ןֿפלָאהעג ןוא ןטייקיאעפ-עיצַאזינ
 .?ןלױּפ ןיא ןלוש-סקלָאפ עשידיי

 -עווע) קעטָאלמ .י -- דימלת סטַאּפ טכַארבעגסױרַא טָאה עקיבלעז סָאד

 : (1966 ינוי ,"רעק

 "עג ךס ַא ףיוא רעבױהנָא ןַא ,רענָאיּפ ַא ןעוועג זיא טַאּפ בקעיק
 -עג זיא רע .גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס-שידיי רעזדנוא ןופ ןטיב
 טרָאד ןוא ןליױּפ ןיא לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןופ רענָאיּפ ַא ןעוו
 רענייא ןעוועג זיא רע ,ןביולג ןוא גנואווש ןשירענָאיּפ ןגָארטעגנײרַא
 ןופ ,לוש רעשידיי רענרעדָאמ רעד ןיא סרערעל עטשרע יד ןופ
 -ַאּפ ןייק טַאהעג טינ טָאה לוש עשידיי יד .סרעוט ןוא סרעיוב עריא
 ןעמ ;ןפַאשעג ייז טָאה טַאּפ בקעי --- רעדיל ,ןליּפש ,תוישעמ עקיס
 יד ןיא ןדיי רַאפ רוטַארעטיל עשידיי יד ןשטייטסיוא טפרַאדעג טָאה
 -עג ןוא ןרָאפעג זיא טַאּפ בקעי -- ןליוּפ ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש
 רעטלַא רעד ןגעוו ןטַארעפער ענייז ,טשטייטעג ,טנרעלעג ,טדער
 ןענייז ןלױּפ ןקידהמחלמירַאפ ןיא רוטַארעטיל רעשידיי רעיינ ןוא

 ןוא ןרעה ייז טייוו יו ןופ ןעמוקעג זיא ןעמ -- רבד םש ַא ןעוועג
 רעװעשרַאװ רעד ןיא ןעלקיטרַא ערעלוּפָאּפ ענייז .ןבָאה האנה ייז ןופ
 עלַא ןופ רענעייל זיירק ןטיירב ַא טַאהעג ןבָאה ?גנוטייצסקלָאפ,
 טנעיילעג םיא ןבָאה סע .גנורעקלעפַאב רעשײדיי רעד ןופ ןטכיש
 םידיסח יד ,"עמורפ, יד ןוא "עיירפ, יד ןרעה וצ טַאהעג ביל ןוא
 רעייפ ןשירענָאיּפ ןטכע םעד טליפעג ןבָאה עלַא .םיסרוקיּפא יד ןוא
 טעברַא רעדעי ייב טלַארטשעגסױרַא םיא ןופ טָאה סָאװ ,ןביולג ןופ
 ."ןעמונעג ךיז טָאה רע רעכלעוו וצ
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 סטַאּפ ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא ,ךיז טײטשרַאפ ,זיא ןעלקיטרַא יד ןיא

 ןפיוא ןעוטפיוא ענייז ,עיגרענע ןייז ,ןטנַאלַאט עכיײרלָאצ ענייז .טײקיטײזלַא

 -ביוו ,טעברַא-רוטלוק ,עיצקַא-גנוטער ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רעד ןופ טיבעג

 ,טסידנוב ַא קידנעייז זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןבָאה רעריפ עשיטסינויצ עקיט

 זַא ןוא סעירָאגעטַאק עלַאנָאיצַאנ עניײמעגלַא ,עסיורג ןיא טכַארטעג רע טָאה

 -צעל סָאד ,לארשי תנידמ ןופ דניירפ רענעבעגעגרעביא ןַא ןרָאװעג זיא רע
 רעמינָאנַא רעד --- ךיז טײטשרַאפ ,יאנגל -- טכַארבעגסױרַא ךיוא טָאה עט
 "נוא, לַאנרושז ןשידנוב םעד ןיא ןטַאּפ טעמדיוועג לקיטרַא ןַא ןופ רעביירש
 ,"טייצ רעז

 סטַאּפ טגלָאפעגכָאנ ןעלקיטרַאידּפסה ערעייז ןיא ןבָאה רעביירש יד

 רַאפ ,ןעגנולייצרעד יד ןרָאװעג טנָאמרעד ןענייז סע .געוו ןשירעלעטשטפירש

 ענייז ןוא ןברוח ןשידיי ןגעוו רעכיב ענייז ,ןרָאװעג טרימערּפ זיא רע עכלעוו

 -עג ןכָארטשעגרעטנוא רעבָא זיא ןטסרעממַא .רעביירש עשידיי טימ ןסעומש

 ןופ רעריפנָא סלַא ,"טנָארפ-שידייפ ןפיוא עיציזַאּפ עלַארטנעצ סטַאּפ ןרָאװ

 ,ןברוח ןופ ןרָאי יד ךָאנ לגנַארעג-רוטלוק ןשידיי

 -- ?*שידיי ןופ םולח ילעב ןופ רענייא ןעוועג זיא טַאּפ בקעי;
 יַאמ 4 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט) סעלעיעליץנַאלג .א ןבירשעג טָאה

 ןוא סָאטַאּפ טימ רעטרוגעגנָא ןטסרעמ םוצ רעד לָאמטּפָא; --- (6
 םעד טָא ןיא םייול עוויטקַא יד ןופ רענייא : ךיוא יוװ .גנורעטסײגַאב
 ."רוטַארעטיל ןוא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ חבזמ םייב ,לּפמעט

 ןבירשעג טױט סטַאּפ ןופ טיײצרָאי ןטשרע םוצ טָאה ןײטשטַאלג בקעי

 ; (1967 יַאמ ןט7 ,לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט;)

 ןשידיי םוצ ןבעגעגרעביא זיא רע ךעלרע יו ןעזעג בָאה ךיא;
 .שידיי-יבבוח עטסקיטכירפיוא ערעזדנוא ןופ ןעוועג זיא רע .טרָאװ
 טכַאמעג טינ לָאמנייק רע טָאה שידיי וצ טייקנדנובעגוצ ןייז טימ
 ןבָאה סָאװ ,ןעײטרַאּפ ןופ רעריפנָא ערעדנַא יוװ ,ןסימָארּפמָאק ןייק
 טשלעפעג ןוא שידיי וצ טפַאשיײירטעג ןריואוושעג טנגוי רעד ןיא
 "רעטלע רעד ףיוא שידיי ןיא

 ןיא סָאװ ,רוד ַא וצ טרעהעג טָאה טַאּפ בקעי, זַא ,קידנכיירטשרעטנוא

 -רוטלוק עכעלטלעוו עשידיי ענרעדָאמ יד ןרָאװעג טגיוועגסיוא זיא לגיוו ןייז

 -ערוטש עלופטנַאלַאט עגנוי יד וצ טרעהעג טָאה טַאּפ בקעי ...גנוגעװַאב

 ןוא טרעטסיײגַאב ןוא טרעטסיימעג גנוגעװַאב עקיזָאד יד ןבָאה סָאװ ,רעמ

 טָאה --- "ןרָאװעג טרעטסײגַאב ןוא טרעטסיימעג ןיילַא ריא ךרוד ייברעד
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 טיוט סטַאּפ .י ךָאנ ןפורּפָא

 (1966 ינוי ןט18) *עסערּפ; רעסערייא-סָאנעוב רעד ןיא שטיוואסאנאי קחצי

 ; טלעטשעגטסעפ

 ןשידיי םעד ןטַאּפ בקעי ייב ןטלַאהרַאפ ןזומ ךיז דימת ןעמ טעוװ;
 -רעּפ עלַארטנעצ יד ןטַאּפ בקעי ייב ,טַאמרָאפ ןסיורג ןופ טסירוטלוק
 םעד ףיוא ,ָאד .גנוגעווַאב -רוטלוק רעשידיי רעד ןיא טייקכעלנעז
 ףיוא ,ָאד ןוא ןטסרַאבליפ םוצ טיוט ןייז רעביא הדיבא יד זיא ,חטש
 גנַאגקעװַא ןייז זַא ,ןגָאז אמזוג רַאפ ארומ ןָא ןעמ ןעק ,חטש םעד
 -ַארעטיל רעשידיי רעד ,רוטלוק רעשידיי רעד ןפָארטעג רעווש טָאה
 ,קלָאפ ןשידיי םעד ןוא ןבעל ןשידיי םעד ,רוט

 טלעוו:רוטלוק רעשידיי רעד ןיא עיציזַאּפ עלַארטנעצ יד טָא

 טײקמַאזימ ןייז ,עיגרענע ןייז קנַאדַא רָאנ טינ ןעמונרַאפ טַאּפ טָאה

 יד ,תודימ עכעלנעזרעּפ ענייז בילוצ רָאנ -- ןטנַאלַאט ענייז ןוא
 דייר ענייז ןשיווצ עינָאמרַאה יד ןוא רעטקַארַאכ ןייז ןופ טײקצנַאג
 ."םישעמ ןוא

 טָאה (1966 יַאמ ןט2 ,סערייא סָאנעוב ,"עמיטש עשידיא;) ןרָאה ףסוי
 | : טריזירעטקַארַאכ ױזַא סע

 טימ לופ ןעוועג זיא ןוא טַאּפ ןסייהעג טָאה רע .אוה ןכ ומשכ;
 טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןיא .ןדער ןייז ןיא ןוא ןביירש ןייז ןיא סָאטַאּפ
 סיורג ןוא תובהלתה .,םַאלפ ןעוועג זיא ,טריזינַאגרָא ,ןָאטעג ,ןפַאשעג
 ,תוירחא

 עשיטילָאּפ ןשיווצ ןעמַאנסיױא ענעטלעז יד וצ טרעהעג טָאה רע

 -ָאװַאב םוש ןָא ןעק ןעמ סָאװ ,רעוט עכעלטפַאשלעזעג-רוטלוק ןוא
 טַאט ןוא טרָאװ .םייקמ האנ שרוד האנ ַא יו ןענעכייצַאב ןשינער
 "סיוא ךיז טָאה רע .ןעמַאזוצ ןעגנַאגעג קידנעטש טַאּפ ,י ייב ןענייז
 טימ ןוא טײקטרַאּפשעגניײא רעשיאעדיא רעקרַאטש ַא טימ טנכייצעג
 עשיגָאלָאעדיא סָאװ ,ךיז טרעלקרעד טימרעד .טַאט ןעמַאזגיובמוא
 -ַאב ףרַאש םיא ןבָאה ,ןטסינומָאק לידבהל ןוא ןטסינויצ ,רענגעק
 *טעטכַאעג קרַאטש קיטייצכיילג רעבָא טפמעק

 ןטעברַא ןעמ זומ ,זדנוא ןגעק טעברַא טייצ יד לייוו אקווד .., 2
 זַא ,ןגָאז וצ ןגַאװ טינ לָאז רענייק -- טעּפמיא רעמ טימ ,רעלענש
 ןעמ קרַאטש יוװ רָאנ ךיז טדנעוו סָאד .ָאי ןעק ןעמ .טשינ ןעק ןעמ
 סטַאּפ בקעי טנָאמרעד ןרובלעמ ןופ ןַאהַאק .י טָאה -- ?סע ליוװ

 15 ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ, ,"רוד ַא ןופ לָאבמיס ַא;) רעטרעוו

 : ףיסומ זיא רע ןוא ,(1966 ילוי

 ןופ טקַארטסקע רעד .קוסּפ ףוס סטַאּפ בקעי ןעוועג זיא סָאד;
 טינ טָאה רע .סרעביירש ערעדנַא טימ ןוא ךיז טימ יןסעומש' ענייז
 ךיוא רָאנ ,םזַאיזוטנע ןכעלטנגוי ןצנַאג ןייז טימ טלָאװעג קרַאטש רָאנ
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 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 םייקמ ןיילַא זיא ןעמ ןעוו ןָאטפיױא ןעק ןעמ סָאװ ןזייװַאב םישעמ טימ
 ןופ סױרַא טלַאװק סָאד .יהשעמה אלא רקיע שרדמה אל' גָאז םעד
 ,"קרעוו ענייז ןופ ,ןבעל ןייז

 טלמַאזרַאפ ךיז םלוע רעסיורג ַא טָאה טיוט סטַאּפ ךָאנ גָאטרָאי ןטשרע םוצ

 יד ןופ רעייטשרָאפ ןטָארטעגסױרַא ןענייז סע ,גנולמַאזרַאפ-טייצרָאי ַא ףיוא

 ,טקילײטַאב וויטקַא-שירעריפ ןעועג זיא טַאּפ עכלעוו ןיא ,סעיצַאזינַאגרָא

 רעציזרָאפ סלַא טמַא סטַאּפ ןעמונעגרעביא טָאה סָאװ ,סעשָאגרַאמ .ש ר"ד

 ;(1967 לירּפַא ,"טפנוקוצ,) ןבירשעג ױזַא ןַאד טָאה ,סערגנָאק-רוטלוק ןופ

 ןטַאּפ בקעי ןָא רָאי ַא

 ,טכענ ןוא געט 265 עצנַאג טלעפעגסיוא זדנוא טָאה רע .2
 ןכעלטפַאשלעזעג שידיי ןופ םיחטש ךס ַא רָאג ףיוא טלעפעגסיוא
 .עקירעמַא ןיא ןבעל

 ,טנעָאנ רעד ןופ ןוא טוג רעייז ןטַאּפ בקעי טנעקעג בָאה ךיא ...
 ,טיידַאב ריא טנָאקעג ןוא טעברַא ןייז וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא
 ןעקנַאד ןפרַאד רימ : עניימ םירבח עלַא יד וצ טגָאזעג בָאה ךיא ןוא
 -רָאז רעסיורג רעזדנוא זיא רע ,םוטעמוא ןטַאּפ ןבָאה רימ סָאװ טָאג
 ! טכעלש רָאג-רָאג ןעוועג טלָאװ םיא ןָא .רעגרָאזרַאפ ןוא רעג

 ןשטנעמ ןקיזָאד םעד ןבירטעג טָאה חוכ רעזעירעטסימ ַא ..
 טכַאנייב ןוא גָאטיײב .ןשטנעמ ץוט ייווצ ַא רַאפ טעברַא יד ןָאט וצ
 "עג רע טָאה רערעדנַא רעד וצ גנוציז ןייא ןופ .טורעג טינ רע טָאה
 ןכיוה ַא רַאפ רעכערּפשריפ רעד ןעוועג רע זיא םוטעמוא .טרעדנַאװ
 טימ רע טָאה טדערעג ןוא .קעווצ םענעביוהרעד ַא רַאפ ,לַאעדיא
 .תונשקע ןופ םיטש ַא טימ ךיוא רעבָא ,טיקטבילרַאפ ןופ םיטש ַא

 ןוא ןושל שידיי ןיא ןביולג ןשיטַאנַאפ ַא טגָאמרַאפ טָאה רע ....

 ןבָאה ןלַאעדיא עכיוה ייווצ עקיזָאד יד .טייקיטכערעג רעלַאיצָאס ןיא

 -טנַא ךיז טיירג ןעוועג רע זיא חוכ רעייז טימ ןוא טקיטלעװַאב םיא
 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה'ס ןעוו .טלעוו רעצנאג רעד ןלעטשנגעק
 -יטכערעג עלַאיצַאס ,רוטַארעטיל עשידיי ,ןושל שידיי ןקידיײטרַאפ
 רע טָאה ,ןסַאמ עטיירב יד ןופ ןסערעטניא יד ,םזילַאיצַאס ,טייק
 ןעוועג זיא קילב ןייז ...דנַאטשרעדיװ םוש ןייק טעדלודעג טשינ

 -ייק םיא טָאה ליצ ןקיזָאד םעד ןופ ןוא ליצ ןכיוה םוצ טדימשעגוצ
 ,הפינח טימ טינ ,דייר עטוג טימ טינ -- ןדנעװּפָא טנעקעג טינ רענ
 ,ןסערעטניא ענעגייא ענייז וצ גנודנעוו טימ טשינ ןוא

 ַא -- םינינמ ךס ַא וצ רוביצ-חילש רעזדנוא ןעוועג זיא רע
 -עגניירַא רע טָאה םוטעמוא ןוא ,ןלוש עטלַאק רָאג ןיא ייז ןופ לייט
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 טיוט סטַאּפ .י ךָאנ ןֿפורֿפָא

 ןייז ןופ ,רעפייא ןסיורג ןייז ןופ ןערב םעד -- ןערב ןייז טכַארב
 ,םזיטַאנַאפ ןכעלרעדנואוו ןייז ןופ ,טייקנבעגעגרעביא רעזָאלצענערג

 ןסיורג ַא ןיא ,ךיז טָאה טײקכעלטּפַאשלעזעג עשידיי-שידיי יד
 ,טציא ,טעברַא רעמַאזימ ןייז ןוא ןטַאּפ בקעי ףיוא ןטלַאהעג ,דַארג

 -רַאפ טעוו רעוו .סיוא ןעמעלַא זדנוא רע טלעפ ,ָאטשינ זיא רע זַא
 ? טרָא ןייז ןעמענ

 ָאטשינ זיא רע ןוא ,שטנעמ ַא ןעוועג
 ,ארומ ךיא בָאה ,ןכיילג ןייז ןוא ,רעמ
 .'ןכיגניא ראג ןעז טינ רימ ןלעוו

 טרָאװכָאנ

 / .טַאּפ בקעי ןופ ךובסנבעל סָאד ןכַאמרַאפ רימ

 ןבעל סָאד טגלָאפעגכָאנ רימ ןבָאה טרעדנוהרָאי לטרעפ יירד ןופ ךשמב
 .ןעוטפיוא עכעלטפירש ענייז ,ןעגנוכיירגרעד ענייז ,טעברַא ןייז ,דיחי ןייא ןופ

 ןצנַאג ןייז ןופ טירט-סופ יד ןיא ןעגנַאגעגכָאנ רימ ןענייז קיטייצכיילג
 ךיוא ןוא --- קלָאפ שידיי סָאד טָאה ןכיילג ןייז סָאװ ,רוד ןכעלרעה ַא ןופ : רוד
 .רעטרעדנוהרָאי עגנַאל טניז טַאהעג טינ --- ! טייהשטנעמ יד

 .רוד ןקיזָאד םעד רעביא ּפָארַא טציא ךיז טזָאל גנַאהרָאפ רעכעלטכישעג רעד

 ןיא םירבח ,רע יװ רעטנזיוט ןופ ןוא טַאּפ בקעי ןופ ןעוטפיוא יד רעבָא
 ןוא תוטיש ,ןעגנוטכיר עלַא ןופ ,לגנַארעג ןלַאנָאיצַאנ ןוא ןכעלשטנעמ ןסיורג
 תודוסי יד ןענייז יז .ןרעוװ ןסעגרַאפ טינ ןרָאט ןוא טינ ןענָאק ,םיכרד עקיטסייג
 .תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ץנעטסיזקע רעלַאנָאיצַאנ רעזנוא ןופ

 רעבירט ַא ןיא ,ןטייצ עקירעיורט ןיא ןבירשעג ןרעו תורוש יד ֿטָא
 .לארשי םע רַאפ ןכָאװ ןקיאורמוא ןיא ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד רַאפ הפוקת

 רעזנוא ןופ תוחוכ עוויטקַא ,עיינ יד ןזומ געט-וואורּפ ערעווש יד טָא ןיא
 ,תונשקע יד ,גנורעטסײגַאב יד ,ןביולג םעד ,עיזיוו יד ךיז ןיא ןעניפעג קלָאפ
 ,ףור רעד ןייז לח ךיוא זומ ייז רַאפ ןוא .טַאּפ בקעי ןופ רוד םעד ןופ תוחוכ יד
 :ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ לָאטנדיײל םעד ןופ ךיז טימ טכַארבעגטימ טָאה רע סָאװ

 ,ןברוח ןשידיי ןופ גרַאב םעד רעביא

 -- קילגמוא ןוא רעצ ןשידיי ןופ םי ןקיטכעמ םעד רעביא

 !ןטכייל רעדיוו טעוו סע

0 



 .ביבא-לת ןיא לַאזםיובלגיז רוטרַא ןופ גנונעפערעד

 .קעטָאילביב-יקסרוק צנַארפ רעד ןיא םירבח יד טימ
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 ריפניירַא

 ןענייז ןבעל ןכעלטּפַאשלעזעג סטַאֿפ בקעי ןופ רָאי קיצכעז יד

 רעויטקודָארּפ ,רעכעלרעהפיואמוא ןופ ןרָאי ןעוועג קידנעטש

 .טייקיטעט רעשירעלעטשטפירש

 -יבס רעשיטסילַאיצָאס-שידיי ןוא רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןיא

 -ווזליפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,טעברַאעג טָאה רע ואוו ,הב

 .רעביירש רעטסקיטייזליפ עמַאס רעד עקַאט טינ ביוא ,עטסקיט

 -פיוא עשירעלעטשטפירש ענייז ןופ לייט ַא ןענעכערסיוא רימָאל

 : ןעוט

 ייוצ ייֵֹז ןשיווצ ,ןעגנולייצרעד רעקילדנעצ : קיטסירטעלעב

 -- רעכיב עשיטסירטעלעב ייווצ } ןעגנולייצרעד עקידנעניוועג-זיירּפ

 עכעלטע }לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןגעוו ןוא 1905 רָאי ןגעוו

 -רַאפ טינ לָאמנייק רעבָא ,עניב רעד ףיוא טריפעגפיוא ,סעמַארד

 ןענישרעד טינ ,גנוטייצ ןיא טקורדעג ,ןענַאמָאר יירד } טכעלטנפע

 .םרָאפ-ךוב ןיא

 -כיב יירד ןופ רבחמ : רעדניק ןגעוו ןוא רעדניק רַאפ רעביירש

 "נולייצרעד עטרישָארב אץוט ַא רעביא ,רעדניק רַאֿפ תוישעמ טימ ךעל

 ןגעוו ןעגנולייצרעד-רעדניק עירעס עסיורג ַא ,רעכיבנרעל ייווצ ,ןעג

 ,,סָאטעג יד ןיא רעדניק ןגעוו ןוא רעדניק רַאפ ךעלכיב ייווצ ,ןברוח

 ,ןעמַארגָארֿפ ,ןעלקיטרַא עשיגָאגַאדעּפ לָאצ רעסיורג ַא ןופ רבחמ

 .לוש רעכעלטלעוו-שידיי רעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 -- ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ןוא רעכיב-עזייר ייווצ ןופ רבחמ

 .ווירב-עזייר

 ןשידיי ןסיורג ןגעוו ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ןוא רעכיב יירד

 .יובפיוארעדיוו ןוא ףמַאק ,ןברוח

 ,טסיצילבופ ,טסילַאנרושו רעקיטיײזלַא ןַא -- רקיע רעד ןוא

 -ַאס : ןגַארפ עניײמעגלַא ןוא עשידיי עלַא ןגעוו שממ טביירש סָאװ

 "ןיצ ,לארשי-צרא ,טייקשידיי עמורפ ,םזינומַאק ,םזידנוב ,םוילַאיצ

 -לוק ,ףמַאק-ןסַאלק ,ןשינעעשעג עשיטילָאֿפ ,לארשי תנידמ ןוא םזינ
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 ריפניירַא

 -רעדניק ,ןעמעלבָארֿפ-הליהק עשידיי ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל ,רוט

 .ו"ַאא עיצַאטיליבַאהער ןוא גנוטער ,גנואיצרעד

 :ןערנַאשז עשיטסילַאנרושז עלַא טימ ייברעד ךיז טצונַאב רע

 -דנַאהּפָא-רוטלוק ,ןעייסע עכעלטפַאשלעזעג ןוא עשיטילַאּפ עטסנרע

 -עלָאּפ ערעטיב ,סעיזנעצער-רעטַאעט ,קיטירק-רוטַארעטיל ,ןעגנול

 -סירטעלעב רעקידעבעל -- ןבענרעד ןוא } עריטַאס עקיסייב ,קימ
 : רעטסיימ רעתמא ןַא ןעוועג זיא רע ןכלעוו ןופ ,שזַאטרַאּפער רעשיט
 -ליש-קינַארכ עקידנסיײר-ארַאה ,עקידנסיירטימ לָאצ עסיורג רָאג ַא

 ענעּפרָאװעגרעטנוא ןופ ,הדירי רעשידיחי ןופ ,טיונ ןופ ןעגנורעד

 ןוא םינקז ןופ ,סעמַאמ עטלפייווצרַאפ ערעייז ןוא רעדניק עשידיי

 ןופ ,גנוביוהרעד רעכעלשטנעמ ןופ ןוא -- םינקז בשומ ןיא תונקז

 אלא סָאד .סעיצַארטסנַאמעד ןוא ןקיירטש ןופ ,רעפמעק עטסיירד

 -רַאנגייא רָאג ַא טימ ןוא טנַאלַאט ןשירַארעטיל טימ ןבירשַאב זיא

 ןטַאּפ בקעי טלייט 'ירעביפ,, ןייז סָאװ ,םעטָאףמַאק ןסייה ןקיט

 יד טָא .רוד ןייז ןופ רעביירש עשידיי לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ סיוא

 -טרעוו ןעלקיטרַא סטַאֿפ ןכַאמ ןעגנורעדליש עשיטסילַאער טסכעה

 ןבעל ןשידיי ןופ גנובײרשַאב רעד וצ ןגָארטיײב עטּפַאהרעיױוד ,עלופ

 עשיאיידיא יד ןופ ,טבעלעג טָאה רע עכלעוו ןיא ןרָאי-םערוטש יד ןיא

 ערעטיב יד ןופ ,ןעגנונעפָאה ןוא ןעגנובערטש יד ןופ ,תועד-יקוליח

 -סקלָאֿפ רעמערָא רעד ןופ ןייֿפ םעד ןופ ןוא טיונ רעד ןופ ,ןדייל

 .עסַאמ

 רעד ןופ המחלמ רעשיאַארעה רעסיורג רעד ןופ -- ךיוא רעבָא

 -עוַאב-רעטעברַא רעשידיי רעד ןופ ,עסַאמ-סקלָאּפ רעשידיי רעבלעז

 -- הנחמ-רוטלוק רעשידיי רעשירעפמעק רענרעדַאמ רעד ןופ ,גנוג

 ןופ ץנעטסיזקע רעקיטסייג רעד רַאֿפ ןה ןוא רעשיזיפ רעד רַאפ ןה

 ,ןייש ַא רַאפ לגנַארעג ןקיבױלג ןקילייה םעד ןופ } קלָאפ ןשידיי

 ,םעיינ א ןופ גנוטלַאטשעג רעד רַאֿפ ,ןבעל שידיי שירעפעש ,יירפ

 רעד ןיא טרָא ןייז ןעמענרַאפ לָאז סָאװ ,רוד ןשידיי ןצלָאטש ,ןעיירפ

 -רעדירב ןופ טלעוו ַא ןיא רעקלעפ עטיײרּפַאב עלַא ןופ החּפשמ

 .רשוי ןוא טייקכעל

 ןײלַא ךיז טָאה טַאּפ בקעי ןכלעוו ןיא ,לגנַארעג רעקילייה ַא

 .ןוחטב ןוא סָאטַאּפ ןקידלַאװג ַא טימ טקילײטַאב

 בא יא
ָ : 
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 ריפניירַא

 ןעלמַאופיונוצ עיּפַארגָאילביב רעד טָא ןיא ןעגנולעג זיא סע

 ןענייז ייז .טַאּפ בקעי ןופ ןעלקיטרַא ןוא ןרושָארב ,רעכיב 3

 : ןבעל ןייז ןיא תופוקת יירד יד טיול טליײטעגרעדנַאנופ

 151 -- (1921 !+יב) קָאטסילַאיב

 1661 -- (1939 -- 1921) עטרַאװ

 .1941 -- (1965 -- 1939) קרָאי וינ

 ענייז ןוא טָאֿפ בקעי ןגעוו ןעלקיטרַא 201 וצ ןעמוק ייז וצ

 .ןעניפעגוצּפָא ןעוועג ךעלגעמ זיא סע עכלעוו ,קרעוו

 "טע ןטסקיניײװמַא ןלעפ סע .המישר עלופ ןייק טינ זיא סָאד

 םעד תעב טכעלטנפערַאֿפ ייז ןופ ליפ ,ןעלקיטרַא טרעדנוה עכעל

 ןיא ןלעפ סע .תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ ןוא גירק-טלעוו ןטשרע

 ךיוא זיא סע .ןעגנוטייצ ענעבעגעג יד ןופ ןרַאלּפמעזקע קרָאי וינ

 טַאֿפ עכלעוו ןעלקיטרַא עלַא ןכוזוצסיוא ךעלגעממוא ןעוועג שיזיפ

 רעצניווָארּפ ןיא ,סעבַאגסיוא עקילָאמניײא ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה

 טקורדעגרעביא ןגעלפ ןעלקיטרַא סטַאּפ .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ

 םיצוביק עשידיי עלַא ןיא ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עשידיי ךרוד ןרעוו

 טָא ןופ ליפ רעייז .ןסיוװ ןייז ןַא ןוא המכסה ןייז ןָא טּפָא רעייז --

 ןענייז סע .המישר רעד טָא ןיא ןלעפ ןעלקיטרַא עטקורדעגרעביא יד

 ןרָאװעג טריטָאנרַאפ שיפַארגָאילביב ןוא ןרָאװעג טקוקעגרעביא

 טַאּפ עכלעוו ןיא ,דנַאלסיױא ןיא סעבַאגסיױוא עשידַאירעּפ ריפ זיולב

 ענייז ןקורדרעביא רעלוגער ןגעלפ סָאװ רעדָא טעברַאעגטימ טָאה

 .ביבָא-לת ןוא זירַאּפ ,עקיסקעמ ,סערייא סָאנעוב ןיא -- ןעלקיטרַא

 ,לקיטרַא רעסיוועג ַא יצ רעכיז ןעוועג טינ זיא סע ןעוו לַאפ ןיא

 רעדעפ ןייז ןופ עקַאט זיא ,ןעמָאנ סטַאּפ טימ ןבירשעגרעטנוא טינ

 רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאוװעג ןעמונעגניירַא טינ לקיטרַא רעד זיא --

 ןפורעגסױרַא ןבָאה ליטס רעד ןוא עמעט יד םגה ,עיפַארגַאילביב

 .רבחמ רעד עקַאט זיא רע זַא דשח ןטסנרע ןַא

 ןוא ןרושָארב ,רעכיב ליפ ןבָאה עיצַאקיפיסַאלק רעד תעב

 וצ ןרעוו טנכעררַאפ ,טלַאהניא רעייז בילוצ ,טפרַאדעג ןעלקיטרַא

 -קיטרַא ערעדנַא .סעירָאגעטַאק ןצכעז ענעבילקעגּפָא יד ןופ עכעלטע

 "ןרַאטנעמָאק,, ,'טלעוו רעשידיי רעד ןופ,, סעירעס יד יו ,ןעל

 וצ ךָאו ןופ,, ,(יטפנוקוצ,,/ רעקרַָאי וינ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ)

 -יטש רעזנוא,, רעזירַאּפ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ) "ןציטַאנ,, ,"ךָאװ
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 ריפניירוַא

 ןעגנורעדליש ,"ךעלעקיטרַא, ערענעלק עכעלטע ןופ ןעײטשַאב (ייעמ

 עמעט רעדנַא ןַא טָאה עלעקיטרַא,, סעדעי .ןֿפורּפָא עשיטירק ןוא

 ןצכעז עלַא ןבָאה םעד בילוצ .ןרעוו טריטָאנרַאֿפ סרעדנוזַאב זומ ןוא

 .?ןסנייא עשיפַארגָאילביב,, 5097 עצנַאג ןעמַאזוצ סעירָאגעטַאק

 -עגרעדנַאנופ-טיירב ,ןסיורג ןקיזָאד סעד ןעלמַאזפיונוצ םייב

 ענעדיישרַאפ ןיא טרעטשינעג ,טכוזעג ךיא בָאה לַאירעטַאמ ןטיירּפש

 רעד ןיא ןוא וויכרַא-יקסרוק .פ ןשידנוב ןיא רקיע רעד -- רעצעלֿפ

 -עגסױרַא קרַאטש ןבָאה רעטעברַאטימ סנעמעוו ,קעטָאילביבדָאוויי

 רעייז טָאה שיפּפעלק עקשזור .טעברַא רערעווש רעד ןיא ןפלָאה

 תוצע עטוג ןוא גנורַאפרעד ,ןסיוו ריא טימ ןֿפלָאהעגסױרַא קרַאטש

 -וצ םייב ןוא לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגפיונוצ םעד ןריציפיסַאלק םייב

 .טֿפירקסונַאמ סעד ןטיירג

 בָאה ןלַאירעטַאמ עשיפַארגָאילביב יד ןופ גנולמַאז רעד ןיא

 ַאדירפ : החֿפשמ ןיימ ןופ רעדילגטימ ,םיפתוש עיירטעג טַאהעג ךיא

 ןוז ןיימ ןוא הכרב יורפ ןיימ }טַאּפ בקעי ןופ הנמלא יד ,טַאֿפ

 | .םהרבא

 .קנַאד ןקיטכירפיוא ןיימ ןקירדסיוא ךיא ליוו ןעמעלַא ייז

 טַאּפ לאונמע
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 תופסוה

 רעכימ םטַאּפ םקעי ןופ המישר .א

 .1910 ,עשרַאװ ,ןעגנולהעצרע
 .זז 91 ,1919 ,קָאטסילַאיב ,עניל-רוטלוק ,ךעלהשעמ עשילביב

 ,1920 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א ,עקירעמַא ןייק
 .'וז 144 ,1921 ,עשרַאװ ,ןעמולב ץנַארק ַא
 .'זז 97 ,1921 ,עשרַאװ ,ןגעוו-רעדניק עניילק יד רַאפ
 .גנולײטּפָא רעטשרע רעד רַאפ ןביירש ןוא ןענרעל -- לכיב שידיי ןיימ
 .1928 ,עשרַאװ ,עניל-רוטלוק

 רעד רַאפ ךובנרעל -- ךוב שידיי ןיימ (ןַאדזַאק .ש .ח טימ ןעמַאזוצ)
 .1928 ,עשרַאװ .גנוליײטּפָא רעטייווצ
 עשידיי .(לייט ןטשרע ןופ רבחמ) 1998-1921 ץיצַאזינַאגרָא-לוש עשידיי
 .'זז 187 ,1998 ,עשרַאװ ,עיצַאזינַאנרָא-לוש

 עטייווצ ; 1926 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק : ענַאלפיוא עטשרע ,1 'ב ,ןטסידנוב

 .'וז 128 ,1927 ,עשראו ,טלעוו יד ;; ענַאלפיוא
 ,1929 ,עשרַאװ ,טלעװ יד ,ןטסידנוב 'ב רעטייווצ ,םשחה שודיק ףיוא

 .'וז 4
 .'וז 819 ,1999 ,עשרַאװ ,טלעוװ יד ,ןענינַאב ןופ ןנעוו יד ףיוא
 ,'זז 516 ,1996 ,עשרַאװ ,(דנַאברַאפנטַאר ןרעביא) עזייר א
 .'זז 992 ,1946 ,קרָאי וינ ,ָאקיצ ,רעייפ ןוא ׁשַא
 /651175 אפ 1'זאמ, 1016181100מ21 {/נט01811108 1 ה1:689, 14 סש 3 6

 .1947, 254 ץע.
 גַאלרַאפ לַארטנעצ ,ַאטעג ןופ םױרַא זיא סָאװ דניק שידיי א ,ךַאנעה

 .'וז 102 ,1948 ,סערייא סָאנעוב ,עניטנעגרַא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ
 טא אזאס ,טפצע 08110 םעז 6130, 518110 'ש 6110, םע38 עי

9. 

 .'וז 200 ,1954 ,קרָאי וינ ,רעביירש עשידיי טימ ןסעומש ,
 ,1984 ,ביבא ?ת ,גַאלרַאפ ץרּפ ,ל .י ,םיידוהי םירפוס םִע תוחיש ,

 ,'וז 413 ,1956 ,סערייא סָאנעוב ,ךובדיי ,רתסא ןירערעל יד
 ,1960 ,קרָאי וינ ,לַאװק רעד ,לארשי ןיא רעביירש עשידיי טימ ןסעומש .
 .'וז 4

 ,סערייא סָאנעוב ,ךובדיי ,ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנח
 | .זז 0
 טריטָאנרַאפ ןענייז םרָאפ רעטרישארב ןיא ךעלהשעמ-רעדניק ןוא ןרושָארב
 .ןעגנולײטּפָאעיצַאקיפיסַאלק ערעדנוזַאב יד ןיא
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 תוֿפסוה

 ןעלקיטרַא סטַאּפ טכלעוו ןיא ,סטבַאנטױא ןופ חמישר .ב
 (ןעלקיטרַא עטקורדעג לָאצ רעד טימ) טקורדעג ךיז ןבָאה

 (1921 זיב) קָאטסילַאיב .1

 ,4 -- ענליוו ,נעוװ רעיינ

 ,2 --- עשרַאװ ,גנוטייצ-ןַאמָאר

 ,41 --- עשרַאװ ,טנייה

 ,94 -- קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד

 .6 -- ענליוו ,גָאט רעזנוא
 .9 -- ךעלעמיוב עקנינירג

 .8 -- רבח

 ,28 --- געוו רעזנוא

 -ייא ,הריפצה ,רחשה) 8 --- ערעדנַא
 ,טלעוו עיינ ,רוטַארעטיל עשיאייּפָאר
 -ָאטסילַאיב ,טאלבעגַאט רעקָאטסילַאיב

 ,טרָאװ רעקַאטסילַאיב ,טפעהלמַאז רעק

 ,(טרָאװ עיירפ סָאד

 (1939 -- 1921) עשרַאו 2

 -ייצסקלָאפ רעזנוא) גנוטייצסקלאפ

 1200 --- (גנוטייצסקלָאפ עיינ ,גנוט

 .ןעלקיטרַא

 ,146 --- גנוטייצסקלאפ עניילק

 ,12 --- טפירשנכָאװ

 ,98 --- ןבעל ןוא ?וש

 ,11 --- רעקעוו-טנגוי

 ,6 -- טלעוװרעכיב
 .פ -- לֹוׁש עיינ יד

 רעד ןופ סעבאנסיוא עקילָאמנייא

 ,8 -- ?אשיצ,

 ,8 -- טייצ רעזדנוא

 .8 -- חול רעטעברַא

 . סרָאי ןיג ןיא סעבַאגסיױא

 ,88 --- טייהיירפ

 ,82 --- סטרעוורָאפ

 ,4 --- דניירפ

 ,טפנוקוצ) סעבַאנפיוא ענעדיישרַאפ

 ,טַאלבלוש ,לוש רעזנוא ,שידיי ,גָאט

0 

 ,עמיטש עשיטסילַאיצַאס ,טייקיטכערעג

 .11 --- (לַאנרֹושז-רעדניק

 1966 --- 1939 קרָאי וינ 2
 . סעבָאגסיוא רעקרָאי ןיר

 ,896 --- סטרעוורָאפ

 ,208 --- רעקעוו

 ,164 -- טפנוקוצ

 ,37 --- גנויצרעד ןוא רוטלוק

 ,98 --- גנוטייצ-רעדניק

 .20 --- ןעננוניימ ןוא ןטקַאפ

 ,19 --- דניירפ

 .19 --- ךוב-טשה שודיק

 ןשידיא ןופ סעבַאנסיוא-טכירַאב

 .8 -- טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא

 .6 -- סעיטַאמָאטסערכ-רעדניק

 ,4 -- דניירפ רעקַאטסילאיב

 ,4 -- עמיטש רעטעברַא עיירפ

 ,4 -- ךוב-רערעל
 .4 -- עמיטש עשיטסילַאיצַאס

 .9 -- רבע ןטנעָאנ ןופ

 רעטעלב) סעבַאנסיוא ענעדיישרַאפ

 ,טייקיטכערעג ,גנויצרעד רעשידיי רַאפ

 -ליוו , ךובלמַאז ,עמיטש רעקַאטסילַאיב

 םיפעי ,ךוב קנעדנָא-רעווקס ץרּפ ,?ענ

 ,סקנּפ רעקצולס ,רעכיב ?בוי ןירושי

 םוצ יקצַאש בקעי ,קָאטסילַאיב רפס

 ,גרעב דוד בקעי ,ךובלמַאז --- קנעדנָא

 ,עבַאנסיוא שטנערב רענליוו ,טפירש

 ןַאמגיז םירָאמ --- םעדעמ רימידַאלװ
 ,16 --- (ךוב שטנערב

 ,81 -- שילננע ףיוא ןעלקיטרַא

 ,2 --- שיליוּפ ףיוא ןעלקיטרַא

 .רעדנעל ערעדנט ןיא סעבטגסיוא

 .8/8 --- סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד



 תופסוה

 ,849 --- !ירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 .(4 -- ביבא ?ת ,סעיינ עטצעל

 ,01 -- עקיסקעמ ,עמיטש יד

 .81 --- עקיסקעמ ,סיורָאפ

 .11 -- יַאכנַאש ,טלעוו רעזנוא

 .8 --- עקיסקעמ ,געוו רעד

 -לעמ ,סעיינ עשידיי עשילארטסיוא

 .8 --- ןרוב

 .4 -- ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידיי

 ,4 -- ביבא ?ת ,רבד

 ; ָאעדיװעטנַאמ ,טנייה) ענעדיישרַאפ
 -ייא סָאנעוב ,רעטעלב עשירארעטיל

 ,תועידי ;ןָאדנָאל ,טייצ יד ; סער

 -וב ,קנַאדעג רעזנוא ,סערייא סָאנעוב

 } ביבא ?ת ,רמשמה לע ;סערייא סָאנע
 ,גנוטייצ עשידיי ; ביבא ?ת ,ןיעב ןיע

 -ַארב ,טַאלבסקלָאפ ; סערייא סָאנעוב

 -עלַאכימ שינייב ; ץניל ,רמשמ ;ל?ליז
 לארשי ;סערייא סָאנעוב ,ךוב שטיוו

 .13 --- (עקיסקעמ ,ךוב ןייטשנטכיל

 טַאּפ בקעי ןופ ןעמינַאדװעטּפ ןופ המישר .ג

 .רענליוו .י ,ּפ .י ,"ךיא, .?קנעי ,סעשַאמ .י .עשַאי .בקעי ,* .ביו

 אביקע .רפוס .י .רערעל ַא ,רעגנוי .א ,סעטָאנ עדוי .וװ .וו .י .יוװַאי .יליוו

 ריא ןעוועג זיא טַאּפ ןעוו ,"גנוטייצסקלָאפ עניילק , ןופ) עיצקַאדער .רעביירש

 טנבייצַאב ןרעוו טַאּפ .י ןופ ןעלקיטרַא ענעבירשעגרעטנוא-טינ ,(רָאטקַאדער
 ./.8 י/ יו

 ןעגנולײטּפָא ןוא םעמטט טיול טיצַאקיפיסַאלק .ד

 891 ,רעכיב 8 -- קיטסירטעלעב 1

 ,ןעלקיטרַא

 .ןעלקיטרא 881 -- ןבעל שידיי .2

 -- גנונעװאב-רעטעברַא עשידיי .8

 -רַא 818 ,ןרושָארב 4 ,רעכיב 8

 .ןעלקיט

 -שי תנידמ ,עניטסעלַאּפ ,םזינויצ 4
 .ןעלקיטרַא סס9 ,ךוב 1 -- לאר

 עיסקָאדָאטרָא ,טייקשידיי עמורפ .5

 .ןעלקיטרַא 204 ---

 -עטַאס ,דנַאברַאפנטַאר ,םזינומַאק 6

 "רַא 814 ,ךוב 1 --- רעדנעל-ןטיל

 .ןעלקיט

 .ןעלקיטרַא 422 --- רוטלוק 7?

 2 ,רעכיב 8 -- ל?לוש עשידיי יד 8

 .ןעלקיטרַא 196 ,ןרושָארב

 19 ,רעכיב 6 -- רעדניק רַאפ 9

 ןוא ןעלקיטרא 208 ,ןרושָארב

 .ןעננולייצרעד

 268 ,רעכיב 8 -- רוטַארעטיל ,0

 .ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא

 רוכזי ,יובפיוא ,גנוטער ,ןברוח
 .ןעלקיטרַא 609 ,רעכיב 8 ---

 ,ננונעוװַאב - רעטעברַא עניימענלַא ,2

 .ןעלסיטרַא 71 --- םזילַאיצַאפ

 -עג עשיטילָאּפ ,ןעגנוריסַאּפ-טלעוװ .8

 .ןעלקיטרַא 216 --- ןשינעעש

 ,193 --- ןשזַאטרָאּפער .4

 414 ,רעכיב 3 --- ןקורדנייא-עזייר

 .ןעלקיטרַא

 .ןעלקיטרַא 140 -- ענעדיישרַאפ ,6
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 תופסוה

 םינמיס ןוא ןעננוצריקרַאפ .ה
 רעבמעװָאנ -- יווָאנ רַאונַאי -- ינַאי
 רעבמעצעד -- יצעד רַאורבעפ -- יבעפ
 ןטייז -- יוז לירּפַא -- ירּפַא

 (ן)רעמונ -- .נ טסוגיוא -- יניוא
 דנַאב -- .ב רעבמעטּפעס -- יטּפעפ

 רעבָאטקָא -- יטקָא
 ,"סנייא, ןשיפַארגָאילביב ןקידרעירפ ןופ יװ רעבלעז רעד זיא רבחמ ןופ ןעמָאנ רעד זַא טניימ -----
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 קיטסירטעלעב

 (א| ליײיטּפָא עז -- רעדניק רַאפ ןעגנולייצרעד ןוא רעכיב-רעדניק)

 רעכיב

 ,1910 ,עשרַאװ .ןעגנולהעצרע .טַאּפ בקעי

 ייד ןגעװ ןטכישעג .עֶקיִרעֶגַא ןײטק ----

 ,1920 ,ןילטיג .א :עשרַאװ .ןרעדנַאװ סָאװ
 יזז 8

 -רוטלוק :עשרַאװ ,1 'ב .ןטסידגוב ----
 יוז 126 ,1925 ,ץגיל

 "נוב יב רעטייוצ) םשה שודיק ףיוא ----

 ,ױז 174 ,1929 ,טלעװ יד :עשרַאװ ,(ןטסיד

 "רַאװ .ןעגיגַאב ןופ ןגעװ יד ףיוט ----
 יוז 174 ,1935 ,טלעװ יד :עש

 ןיא סָאװ דגיק שידײ א ,ךַאגעה ----

 ןעגנולייצרעד

 ; סערייא סָאנעב .ָטטעג ןופ סיױרַא

 ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאברַאפ לַארטנעצ

 "זוז 152 ,1948 ,עניטנעגרא

 184008 תאז {/מ אחזמס 14606 0400 1
 6:06110, 8ט0009 ,/41105: 518110 '06ׂ-

0 1060 

 סָאנעוב .רתסא ןירערעל יד .טַאּפ בקעי

 'זז 473 ,1956 ,ךובדיי ;סערייא

 יעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקחגזז ----
 ,ךובדיי :סערייא סָאנעוב .עגיײש ןירער

 יןז 120 ,4

 1991 זיב (א

 עשרַאװ ,הריפצה .םיגימאמ .טַאּפ בקעי
 .(? רָאי)

 "רַאװ ,גנוטייצןאמָאר .רעטסעטװש לד/ =

 ,1908 ,13 'בעפ ,עש

 ץרעמ ,עשרַאװ ,גנוטײצ ןַאמָאר .סָאַאח ----

2 19, 26, 1908: 261'259, 2937291, 
4, 

 ,ענליו ,טלעװ עיינ .טכענ עזָאלּפָאלש -----
 696 109 ,5'6 יג

 עשיאעּפָארײא .גָטט ןטידגגער ַא ןיט ----

 ,35-30 11910 ,39 .נ ,עשראוו ,רוטַארעטיל

 *רַאװ ,רחשה .יוַאטפַאט, השמש יבר ----

 ,8027799 : 1910 ,23433 .נ ,עש

 -ַאט רעקַאטסילַאיב .עטכישעג עתוזגא -----

 ,1914 ,20 'נַאי ,26 .ג יקָאטסילַאיב ,טַאלבעג

 ,טרָאװ רעקָאטסילַאב ?סָאװ בילוצ ----

 ,1915 ,4 'גיוא ,7 .נ ,קָאטסילַאיב

 ילמַאז רעקָאטסילַאיב .ףָאהרירפ ערחע ----
 ,3177 :1917 ,קָאטסילַאיב ,טפעה

 : קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאדז

 ,3 :1919 ,21 ינֲאי ,1 ינ .ןרערט .טַאּפ בקעי

 ,14 ירּפַא ,48 .נ .עטסביל ןימ םוס ----
9, 

 ,24 'טּפעס ,180 .נ .תובט רבק ףיוט ----
9, 

 (השעמ עשידיסח א=) רעטכעלעג ןייז ----
 .1919 ,8 'טקָא ,190 .נ

 עשידגנתמ עקידתוכוס ַא) לָשִמ ןייט ----
 ,1919 ,15 'טקָא ,194 .נ ,(השעמ

 (ןַאמָאר א ןופ ןעלטיּפַאק) גוצ ןטימ ----
 ,1919 ,14 ,12 יצעד ,243 ,242 :נ

 יד ;דגלע ןופ ךעלהשע ----
 ,2 :1920 ,4 ץרעמ ,55 .ג .גנונ

 ץרעמ ,62 .ג ...עכריק עקיצנייא יד ----
2 0 3, 

 זומ ןבעל :דנעלע ןופ ךעלהשעמ ----
 :1920 24 ץרעמ 72 .נ ...ידָאד ןעמ
2 | 

 -עּפָאה
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 ,חלילה יצחב ...טכַאנ עבלַאה ןיא ----
 ,3 11920 ,2 ירּפַא ,80 .נ

 ,רעטלַא ןַא .דנעלע ןופ דעלהשע'מ -----
 ירּפַא ,90 .ג .עלעקירטש ַא ןוט רבק ַא
6 1920: 4, 

 ;1920 ,21 יַאמ ,120 .נ .עלהשעמ ַא ----
2 

 ,געו רעיינ רעד ,געוו רעזנוא

 : עשרַאװ

 ,4 ילוי ,26 .ג .גסעגירעליוק סָאד ,ּפ ,'
9 2. 

 ,35 .ג .טמהעשעג ךיז טָאה יז ,טַאּפ ,י
 ,2 11919 ,12 'טפעס

 עיפ ַארגָאיל ביב

 ,צצד 211 נ .דגאל סור ןיײק .טַאּפ בקעי

9 

 .1920 ,27 'בעפ .טיגוגנ -----

 : ענליוו ,גָאט רעזנוא

 רעד ןוא עזר עגעדלָאג יד .טַאּפ בקעי
 1921 ,1 'רּפַא ,78 .נ .אקובי

 .1921 ,22 'רּפא ,96 .נ .ןדיי -----

 ,ןפַאש ןוט ןדייל עמַארד :םעד רעסיוא

 טריפעגפיוא .טכעלטנפעראפ טינ ,8
 רעשיטַאמַארד "טסנוק רעשידייג רעד ךרוד

 .1908 ,קָאטסילַאיב ןיא עּפורג

 1959 --.1921 (ב

 : עשרַאוװ ,גנוטײצסקלַאֿפ

 ,טסיפַארגעלעט רעד ךורב .םטַאּפ בקעי
 1925 ,20 'בעפ

 ,6 ץרעמ ,27 'בעפ .דימָאטריײג עסוז -----
5, 

 ,3 ,2 "רּפַא ,2/ ץרעמ .לטיג רעזנוא -----
6 7 11, 14, 1925, 

 ,22 ,15 יאמ .רשוי זיא ואװ עטָא1 -----

6 1925, 

 יבעפ .ןיגּפָא טיִג ליטש סע לָאז ----
5 12, 1926, 

 ,1926 ,12 ץרעמ .רעטיוה עלעשרעה ----

 ,1926 ,11 ינוי .רעיומ ַא רעטנוא ----

 ,1926 ,8 יטפעס .סיוטשגעװמ ַאז{3 -----

 םעד ןענואװעג טָאה סָאװ גנולייצרעד)
 ןופ סרוקנָאקיגנולײצרעד ןיא זירּפ ןטשרע

 .(גָאט רעד רעקרָאידוינ

 ,4 ,2 'טקָא ןייגסיוא טעװ ערדלָאג ----
5 1927, 

 רעועזיל ןופ ןסילוק יד רעטניה ----

 עמַארד
 .טכעלטנפערַאפ טינ .דנא7 םענעדלָאג ןיא

 ןשידי רעװעשרַאװ ןכרוד טריפעגפיוא

 יצעד ,ערעימערּפ .טקיװ רעטַאעט-טסנוק
5 1926. 

 -ייצרעד ערעסערג) ןַאמָאר א : םעד רעסיוא
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 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,15 'בעפ .ץַאלַאֿפ

 ,13 ,11 ,10 ,7 ,6 י5 4 ,3 ץרעמ ;26 5
4 17, 1929, 

 ,ןַאמָאר) טסילַאטעמ ךורב .סעטָאנ עדוי
 ,24 ,23 ,20 ,19 ,13 ינוי ,(לייט רעטשרע

 ,10 ,9פ ,8 ,1 ,5 ,4 ,2 ילוי ;30 ,27 5
9, 
 .טנפערַאפ טינ לָאמ ןייק לייט רעטייווצ)
 .(טכעל

 ,22 ץרעמ .טכַאג רענעי ןיט .טַאּפ בקעי
4 1935, 

 : עשרַאװ ,רעקעוו-טנגוי
 ,1 יבעפ .ןָאפ יד טכַארבעג ,טַאּפ בקעי

3, 

 ,3 'נַאי .פָּטִק ןרעביט ץסַאז 8 טימ ----

4, 

 ,1924 ,10 ילוי .ךעלטייק ייווצ ----

 : קרָאיי-װינ ,טייהייופ

 יצעד (ןַאמַאר) םַאלּפ ןטיור ןיט .םַאּפ .י
 .םיכשמה 70 ,1924 ,8 ץרעמ -- 1923 2

 "טנפערַאפ טינ ,טנַאקַאב טינ ןעמָאנ .(גנול

 רָאּפ א; לקיטרַא ןיא טנָאמרעד !טכעל
 ןגעװ ןוא 'סטרעװרָאֿפ םעד רעטרעװ
 ,(92) 42 'מונ ,טפירשנכַאװ ,ייסערּפסקעי
 ,1922 ,11 'רָאנ
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 1966---1989 (ג
 ,עקיסקעמ .געװ רעד .םירמ ןוא חאל ----

 ,1956 ,8 'טּפעס -- 1955 ,20 'גיוא

 ,קרָאײוינ ,סטרעװרַאפ .ךַאגעה ,טַאּפ בקעי

 ,18 ,11 ,4 יַאמ ;27 ,20 ,18 ,6 "רּפַא

 ,13 ,6 ילוי ;29 ,22 ,15 ,8 ,1 יגי 5

 ,1947 ,24 17 ,10 ,3 יגיוא ;27 0

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .ךַאגעה ,טַאּפ וועקנַאי
 ,16 ,10 ,3 'טקָא 119 ,2 !טּפעס ,סערייא

 ,5 'צעד :28 ,21 ,14 ,6 יוָאנ 31 4

 ,1948 ,16 ,9 ,2 'נַאי ;1947 ,26 ,19 2

 יסַאס ןופ גרעב יד ןשיװב .טַאּפ בקעי
 יטּפעס ,קרָאי-ינ .טפנוקוצ .ןַאװעשטַאס
 -ואוועג טָאה גנולייצרעד) 560563 2
 "נָאק'טפנוקוצ ןיא ןירּפ ןטשרע םעד ןענ
 ,(סרוק

 ןַאמָאר .םירמ ןוא האל ,רעביירש אביקע
 -רַאפ .רעדנעל יירד ןיא ןבעל ןשידיי ןופ

 ,16 'טקָא -- 6 ילוי ,קרָאיװינ ,סטרעװ
 .(ךעלגעט) 6

1, 

 ןבעל שידיי

 עּפָארייא-חרזמ ןיא ןבעל שידיי .ןעמעלבָארּפ ןוא ןשינעעשעג עשידיי ענײמעגלַא
 ,"לארשי תנידמ ןוא םזינויצ, ,?גנוגעװַאב-רעטעברַא .דיי;) עקירעמַא ןיא ןוא
 ןרעטנוא ןבעל שידיי ןוא םזינומָאקק ,"?עיסקָאדָאטרָא ןוא טייקשידיי עמורפ;
 ערעדנַא ןיא ןבעל שידיי .ןעגנוליײטּפָא ערעדנוזַאב ןיא -- ?םישזער ןשיטסינומָאק

 ,("ןעגנוביײרשַאב-עזייר, ןיא ךיוא -- רעדנעל

 1921 זיב (א

 : ענליוו ,געוו רעיינ רעד

 .קָאטסילַאיב ןיא סָארגָאּפ רעד ,ב--י
 ,286 11906 ,9 ינוי 7 .נ

 1 .םָארגָאֿפ רעקָאטסילַאיב רעד ----
 ,334"326 :1906 ,16 ינוי 8

 'טפעס ,18 .נ .גנורעדנַאטסױא .,לקנעי
8 1906: 28, 

 ;עשרַאו ,טנייה

 יגיוא 310 ,6 ילוי .סעיײג רעטָאטסילַאיב
 יטקָא 128 ,21 ,20 ,17 'טּפעס ;13 ,11 5
 ,2 יצעד ;26 ,25 ,9 ,4 'װָאנ 30 ,19 ,9 1
 ,5 'בעפ ;:29 ,26 ,15 ,8 ,4 'נאאי 8

 ;27 ,26 ,23 ,17 ,9 ,6 'רּפַא :25 ,23 ,1
 .1909 ,25 ,13 ,10 ,9 ינוי 27 !20 יַאמ

 :קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד
 ,27 'בצפ ,9 .נ .רעדנע ףרַאדימ ,ּפ .י
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 ,17 .ננ רסוש ןזָאלב ןַאװיט לָאז .ךיא

 ,1919 ,9 ץרצמ

 ץרעמ ,20 .נ .ןיבירחמו ךיסירהמ ,8 ,ו

, 1919, 

 -ַָאיבַאג הא סעטשיץע ענרַאטזָאֿפ ,ךיא

 / ,14 ץרעמ ,22 .נ .עימָאגָטטױט עלַאג

9, 

 ,16 ץרעמ ,22 .נ .םיַגּפ ןיט ייפש ַא ----

 1ט9

 ירּפֲא ,37 .נ ןסילוסט יד רעטגיה ןופ ----

1919, 

 .ג ןעטנַאדעג ןוט ןכירטש ,טַאּפ בקעי

 ,1919 ,25 'ירּפֲא 4

 יאמ ,64 .1ג .הכליחקט ןפ טכירַאב ----

8 1919. 

 ,1919 ,8 ינוי ,86 .נג .תועובש רוקט ---

 ,12 ינוי ,95 .נ .ןסעגמש עקידעכאט -----

9, 
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 ,1919 ,1 'גיוא ,1234 .נ ,ילוי 30 -----
 -ַאקָאװָארּפ ןוט עיגַאגַאמעד ןגעװ ----

 1920 ,3 ינוי ,129 .נ .עיצ

 געוו רעזדנוא
 : עשראװ ,(געוו-טייהיירפ רעד)

 ,1919 ,14 יטפעס ,21 .1 .ןסורג ,טַאּפ בקעי

 .1919 ,5 'צעד .הבע יד .ןבכירטט ,עשַאי

 עיפ ַארג ָאי ל בי ב |

 ַא ...זיא ײװצ לָאמ ײװצ .טַאּפ בקעי
 ,1920 ,2 ינאי ,1 .נ .גָאט רעקיטכענ

 ,1920 ,28 יַאמ .ויטָאמ הלואג ,עשַאי

 : ענליוו ,גָאט רענליוו

 ,1920 ,1 יטּפעס .קָאטסילַאיב .טַאּפ בקעי
 יטּפעס .טרָאי ןיג ןופ ןהָאס דוד ןצ ----

2 1920. 

 1999 --1991 (ב

 : קרָאי-וװינ ,טייהיירפ

 (ןלױּפ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק)

 .ענליוװ ןיא םָארגָאפ רעד ,רענליוו ,י
 1922 ,25 ילוי

 "טנעדיזערפ רעשידיא, רעד ----
 .1923 ,22 ירּפַא .ןליוּפ

 ,25 ירּפַא .ליופ ןיא םָארגָאּפ רעד ----
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 לארשי ללכ ןופ רעגרָאזרַאפ יד ,וו--א
 ,1923 ,4 'צעד .ןליוּפ ןיִא

 : קרָאי-וװינ ,סטרעוװרַאפ
 (ןלוּפ ןופ ןצנעדנָאּפסערָאק)

 ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעוועשרַאװ .א

 ןיא

 רעגליװ ןפ ךעלטעטש יד ןיא ----
 ןופ סיוא רעטוזױט ןעײג טנגעג
 ,1929 ,10 ירּפַא .רעגנוה

 -עלדנעש יד ןופ ןטייהלצנייא דָאנ ----
 ימעל ןיא ןדײ ףױא ןלַאּפנָא עב
 ,1929 ,25 ינוי .גרעב

 קיטנַאלטַא ןופ ןדיי ןשיווצ ,טַאּפ בקעי
 ,1930 ,4 יגיוא .קיפיסַאּפ זיב

 :ערעדנַא

 ,רעקעװ .סינַאּפ ןייק טינ רָאנ .טַאּפ בקעי
 ,1930 ,8 'בעפ ,קרָאידוינ

 יַאיצָאס יז .טיײקשידיײ ןופ םייריש ----
 ,"גיואדלוי ,קרַאי-װנ ,עמיטש עשיטסיל ןא ךעלטעטש עשידײ 200 יא

 ,6 ,1927 ,10 ילוי .ןליוּפ

 1966 -- 9 (ג

 : קרָאי-וינ ,סטרעוװורַאפ

 -מעסיטגַא ןגעװ הפיסא ןֵא ,רענליוו ,י
 .סעשזדעלַאק רעגשקירעמט ןיט םזיט
 ,1945 ,28 יטקָא

 ןדיא טגזױט 200 יד יב ,טַאּפ בקעי
 ,22 'טּפעס .סעלעשזדנַא סָאל ןיא
6 

 -ַארט עשיטסינויצ:שיטסינומָאק יד ----
 יטּפעס .עינרָאּפילַאק ןיא עידעמָאק-יג
9 1946. 

 ןוא ץלָאטש ןײז ןעקימ סָאװ טימ ----
 ,1946 ,6 'טקָא .טמעשרַאּפ סָאװ טימ

 סגדייב רעזנוא ןיא דרָאלדגעל ןיימ -----
 ,1947 ,16 ץרעמ .עקירעמַא

 ברע ,טגײה ןצרַאה ןשידיײ ןפיוא ----
 ,1947 ,14 'טּפעס .הנשה שאר

 רעסיורג רעד פ ןעגנַאלקּפָא ----

6 

 רעשידײ ןוא רעצ רעשידי ;טלעװ
 ,1947 ,21 יטּפעס .טסעטָארּפ

 רעסיורג רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא ----
 | ,1947 ,28 'טפעס .טלעוו

 רעסיױרג רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא ----
 ,1947 ,5 .טקָא .טלעוװ

 ןסָאלשעג טציא טָאה טלעװ יד ----
 ,1 'צעד .ןדיײי ןגעװ סעטַאבעד ריפ

1407 
 "מוא ןענײז ןדײ עטמירַאב ייוצ ----

 ,1948 ,4 'נאי .קיאור
 יד ?טײקשידיא טגײה זיא טָאװ ----

 .עקירעמַא ןצ ךיז טיצַאב עֶגַארפ

 .1948 ,15 'בעפ
 ."םיגכש עקיצרַאהביל; ערעזנוט -----

 ,1948 ,22 'בצפ
 יַאטַאשט ןיט עדגײמעג עשידיײי יד ----
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 ערעדונַא ןפ טסעג עריט ןווט אגב

 ,1948 ,7 יװָאנ .טוַאס רעד ןפ טעטש
 ןגעג ןעגײז ןדײ זַא לובלב רעד -----

 עזָאלמייה עקירעמַא ןײש ץָאלוײרַא

 ,1949 ,9 ינַאי ןסילָטטַאס
 .טלעװ רעד ףיוא ןדײ ןוא לטרשי ----

 ,1949 ,16 ינַאי

 זיא יו הגחמל ץוח ןטסינומָאק, ----
 רעטריזיגַאגרָא רעד ןופ ףור רעד

 יגוא .עקירעמא ןיא הליהק רעשידיי

3, 1950, 
 -ַאזיגַאגרָא עשידיײ טוזיוט רעביט ----

 ףיווצ ךיז ןעמוק תוליהק ןוט סעיצ

 .1950 ,26 'װָאנ ןָאטגנישאװ ןיא

 רעד רַאֿפ ןגַארֿפ עקידנעגערב ----

 ןדוָאפ'רעפלעװ יד ןופ ץוערעפנָאק

 ,1950 ,26 'װָאנ ןטטגנישַאװ ןיא

 סָאל ןיא בוט סםוי רעגעטלעז ַא ----

 ,1952 ,6 ינַאי .סעלעשדבַא
 "עמַא יד טכַארבעגמוא טָאה רעװ ----

 ינַאא ?ץנערעפגָאק עשידײ רענַאקיר

0, 1952. 
 ןןפ רבדומ םעד ןיא ןדײ טימ ----

 ,1952 ,20 ינאי .טנָטזירַא
 י"קטרעמ יד .רעטרָאּפער סטרעוװרָאפ ַא

 רָאורעװַאג סָאװ עדער עקידריװ

 ַא ײב ןטלַאהעג טָאה ןָאסגעװיטס

 .ָאגָאקיש ןיא גנולמַאזרַאפ רעטשידיי

 ,1952 ,14 'טּפעס
 ףיוא רעדניק טוזיוט ןעצ .טַאּפ בקעי

 ןשידיא ןיא גמולעטשסיוא רעד

 ,1953 ,9 'רּפַא .ייזומ

 "קישט עשידיי ןופ גגורעייפ א ייב -----

 ,17 יװָאנ .דגַאלגײװ ןיא סרעצרַאפ

4 

 : קרָאיי-וװינ ,רעקעוו רעד

 עשידײ עשיעּפַארײא יד ןיא ,טַָאּפ בקעי
 .1949 ,1 יטּפעס .םיבושי

 י'שידײ ןוא שידיי ,עקירעמא -תולג -----

 1950 ,1 ירּפַא .טייק
 ,1 יטקָא .עקירעמַא וצ םיִגּפ ןטימ -----

251 
 ,15 יטּפעס .ריט רעד טימ ּפטלק ט ---

22 
 ןיא טרעדנוהרַָאי ןבלַאה 8ַ רעביא ----

 ,1952 ,15 'צעד .העש ףניפ

 ןאטגעישַאװ ןיא ןײליטעקיּפ יד ----

 .1953 ,1 'בעפ .ןיגעוװע קראפ ףיױט ןוא

 ןפ לבוי סור תועד'יקולח יד ----

 ,ילוי .עֶקירעֶמַא שא ןוײ רָאי 0

3, 
 ,1 ינַאי .גוא ײב ווא ןכש םייב ----

4, 

 רָאי 300 יד רַאּפ טלעג ןיק ָאטיג ----
 .1954 ,1 'בעפ .ןעגנורעייפ

 .. ..עגנוי יד ןוא "הלכ עטלש יד, ----

 ,1954 ,1 ץרעמ
 יו ןגעוװ .-----

 ,1954 ,15 ,ץרעמ

 טשינ טבײרש ןעמ סָאװ ןגעװ ----

 ,1955 ,15 ץרעמ
 .1955 ,1 'צעד .סיײוו ןוט ץרַאװש ----

 ,1960 ,1 'נַאי .טירוצ ףיוא קילב ַא ----

 ,1960 ,1 ילוי .לעווקאר השעד ----

 יַאמ .וענעשז ,זירַאּפ ,ןעגַאהגעּפָאק ----

1 1962. 

 ,1 יטּפעס ."ןדיײ רַאּפ טוג זיא סע, -----

4, 

 קרַאי-וינ ,טֿפנוקוצ

 "עג רעד ןופ רעגײז רעד ,טַאּפ בקעי
 .טײב קיוײװ ןבעגעג טָאה עטכיש

 ,2117208 :1951 ,ינוייַאמ

 'עג ןטידײ ןיא גגוטלַאֿפש עייג ----

 'טקָא .עסירעמַא יא ןבעלצדוײמ

2 473"313, 

 ;1954 'טקָא .ןעגנורעײפ-לבוי יד ,פ ,י

3 254, 

 ,יצעדײװָאנ .גנורעייפ-לבוי רָאי 300 ----

4 4401 
 .ןעגנורעייפ-לבוי יד ןופ גנַאג רעד -----

 ,557 :1955 ,'נַאי

 בָאק עשידײ רעגָאטגנישַאװ יד ,ּפ ,י
 .145 :1955 ,'רּפַא .ץנערעּפ

 ןדײ .ןרָאפנעמַאװצ עשידיי ,טַאּפ בקעי
 .ןָאטגניישַאװ יא ןעװעג ןעניײז
 ,94 ,51'52 :1956 ,'בעפ

 עכעלטפַאשלעזעג שידיי עסיורג יד ,ּפ ,י

 ,גיואילי .עקירעמא ןיא גוופַאש

6 246'245. 

 .טלעװ רעשידײ רעד ןיא ,טַאּפ בקעי

 המחלמ ןיט ןוט עֶקירעֶמַא ןיא ןךיײי

 ,5'7 :1957 ,'נאי .רבדמ ןיא

 ןדײ רעגַאקירעמט
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 ןדײ .טלעװ רעשידײ רעד ץא ---

 ןיג ןוט עשרַאװ ןוא עגבליװ ןיא

 175 11957 ,ינַאי .טרָאי

 -בערעג .טלעװ רעשידיי רעד ןיא ----

 ,ץרעמ .ברַאטש טיִג ןעק טיליט

7 104:102, 124 

 ,רּפא .טלעװ רעשידײ רעד יא ----

 ,'װָאנ ,יטקָא ,!טּפעס ,יגיוא-ילוי ,ינויייַאמ

7 159:156, 2137210, 271'270, 301* 

2 363-361, 429"427. 

 רעטידײ רעד ןופ דנַאפ"רוטלוק ,9פ ,'

 ,437 :1959 ,יװָאנ .עקירעמַא ןיא חליהק

 טיײג ןיהואװ .ןרָאטנעמַאק .טַאּפ בקעי

 -391 :1960 ,'טקָא ?רוד רעשידײ רעד
5, 

 'גָאלב -- עסיסקעמ :ןרָאטנעמָאק ----

 "391 :1960 ,'טקָא .רוד ַא ןופ שיגעשזד
5, 

 ,ןרַאטנעמָאק -----

 2320 11961 ,ינַאי

 .סיירטש רעסקידלזצמ ַא .ןרַאטנעמָאט ----

 ,389-385 1961 ,'טקָא

 ןטײקכַאװש יד ןגעװ :ןרָאטנעמַאק ----

 ,צעד .ןטײקכעלגעזרעּפ עסיורג ןופ

1 474'470. 

 ,250 :1962 ,'גיואיילוי .סגָאשגעװגַאס ,ּפ ,י
 יַאב וא תולג :ןָאטנעמָטק ,טַאּפ בקעי

 ,3207317 :1963 ,'טּפעס .גנואיירפ
 .טצגַאט ,ןדיי טצנַאט :ןרַאטנעמַאס ----

 ,426-422 :1963 ,'צעד יװָאנ

 "קה העושי יד ןָאק י.רהַאטנעמַאל ----
 :1963 ,צעד"װָאנ ?ןָאטיט ךרוד ןעמ
2.,. 

 טיִג זיא ץרָאי ןיג; .רַאטנעמָאק ----

 ,23719 :1964 ,'נַאי ."םילשורי

 ,ץרעמ .ןגייווש ןופ ןכערברַאפ סָאד ----
64 125-123, 

 ,עמיטש עשיטסילַאיצַאס
 : קרָאי-וינ

 ,1939 ,יַאמ ןזיר ײז .טַאּפ בקעי

 ,1940 ,,בעפ .קיטילַאּפ עשידיי -----
 ןיא ןרָאװעג רעטסגיפ ריִמ זיאיס ----

 1940 ,'טּפעס .גיוא יד

 : סערייא סָאנעוב ,עסערֿפ יד

 ןעצ טימ ךערּפשעג א .,טַאּפ וועקנַאי
 -עסיטגַא ןגעװ ןרָאסעפַארּפ עשידיי

 .עידעגַארט עשידיי

18 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ,1945 ,4 יװָאנ .עקירעמַא ןיט םזיטימ

 :עירעס ןופ ביוהגָא ןגעװ ןציטָאג ----

 ,1948 ,13 יֵאמ ."טייקשידײ ןוט ןדייס

 ירַאפ יד ןיא טײקשידײ ןוא ןדיי ----

 .עסירעמַא ןופ ןעלטגיװ עגעפרָאװ

 1948 ,11 ,4 ינוי ;28 ,21 ,14 יַאמ

 ןריטאבעד ןטנעדוטס ןיצנַאטװצ ----

 דַארּפש עשידײ ןוט טײקשידײ ןגעװ

 ,1950 ,27 ירּפַא .עקירעמַט ןיט

 -ַאזיוַאגַט עשידײ טגזיױט רעביא ----

 -ןב ךיז ןעמוס סעליהעק ןא סעיצ

 ,1950 ,30 יװָאנ ןָאטגנישַאװ ןיא ףיוג

 -ַאװ ןץא עדער רעשידײ ַא ןגעװ ----
 ,1950 ,5 'צעד .ןטטגניט

 ,12 יצעד .טצַא29 דלודעג יד ןעװ ----
0, 

 ּטָאה ןָאֿפ רעגַאקירעמַא יד .טַאּפ בקעי
 ןטסגעש ןרעביא ןגיוצעגפיורַא ןעמ

 (סעלעשזדנַא סָאל) .ץאלאּֿפ עדגיימעג
 ,1952 ,4 ינַאי

 .ַאנָאשרַא רבדמ שא ןדײ טימ ----
 ,1952 ,3 'בעפ

 ,1952 ,6 'בעפ .םויה רךדס ןפיוט ----

 יעַּפְנֲאָק עשידיײילַא עטיטכיװ יד ----

 ןיג ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ץנער
 ,1953 ,2 ינוי .טרָאי

 ןיא ןוײ רָאי 300 ןפ לבוי רעד ----
 .1953 ,3 ילוי .עקירעמַא

 ,24 ינאי ?ןכש םייב ךיז טרעה סָאװ ----
4, 

 ירּפַא .ןדיי רעגָאקירעמַא ייווצ ןגעו ----
6 1954, 

 בושי ןשידײ ןופ גנורעײפי-לבוי יד ----

 ,1954 ,6 יטקָא .עטיִרעמַא ןיא
 יביו א סיִקרָאג םיססַאמ ןענופעג ----

 ,1954 ,25 'װָאנ .הירב ןקיט

 ןיא טשינ טביירש ןעמ סָאװ ןגעוו ----
 .טרָאי ןיג ןופ ןעגנוטײב עשידיי יד

 ,1955 ,30 ינוי

 "יא טָאגעוב ןופ ןוירב יײװצ ןגעוװ ----
 .1955 ,3 ילוי .אבוס ןוט סער

 ,12 'בעפ .רָאּפנעמַאװצ עשידיי ----
6, 

 ,17 'װָאנ .עקירעמַא ןיא סעגעצס ----
7, 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןיג ןיט ןעגנולמַאזרַאֿפ ײװצ ףױא --- ןדײ השעמ רעד ןיא לטיּפַאק ַא ----

 ,1961 ,18 ינוי .קרָאי ,1958 ,13 ירּפַא .עקירעמַא ןיא

 ןוא עברַאװש ,עסײװ ,םיוג ,ןדײ --- -- ןסורג ײװצ) םויה רדס ןפױא ----

 ,1961 ,2 ילוי .אתורבח ןײא ,20 ילי (עשרַאװ ןוא ןירַאּפ ןופ

 ןבעל ןשידײ וופ סענעצס עליטש ----- ,8
 ,1961 ,15 'טקָא .עקירעמַא ןיא ,3 'גוא לרײ א עקַאט זיא רעװ ----

 .טרָאי ןיג ןיא ענעצסיטייקשידיי ַא ---- 8
 ,1963 ,19 'וװָאנ "ידי רעד רעביא עזײר עװַאקישט ----

 .תורצ עשידיי :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---- ,1958 ,16 'גוא .עֶקירעמַא רעש

 ,1963 ,10 ירּפַא ,28 'טּפעס .עטירעמַא ןיא זיולב ----
8 . 

 :עקיסקעמ ,עמיטש יד .ןעלֿפמעּט עשידײ ןיא סעבמָאב ----
 ןטיטילַאּֿפ ופ סעילַאטכ .טַאּפ בקעי .1958 ,22 'טקָא

 יװָאנ .סָאג רעשידײ רעד ףיױוא דגוש .עסירעמַא ןיא ןדײ עקיגײא ןגעװ -----
 ,1946 0 .1958 ,21 'צעד

 ץרעמ .טײטשידײ טגײה זיא סָאװ --- .לטעטש שידײ א לָאמַא ןעװעג ----
 ,1948 3 .1959 ,14 ץרצמ

 רעד ןופ ןוײ יד וצ ןגױא יד טימ --- ,9 0 יַאמ .עקירעמַא ךעלטיּפַאס ----

 ,1949 ,22 'נאי .טלעװ רעצנַאג
 .טלעװ רעד ףיוא ןדײ ווא לארשי ----

 .1950 ,15 'בעפ
 עשידײ טגזיוט טיסײרד ןא טכַא ----

 .עקירעמַא א ןעמוקעג ןעגעז סיפייד

 ,1950 ,15 'בעפ
 ןא עיורָאפילַאק ףױט קילב ַא ---

 29 ץרעמ .סעלעשזדנגא סָאל רעשידיי
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 ,ןדײ ןַאילימ ַא ןגעװ םולח ַא ----

 'עמא ןיא רוד רעשידײ רעײג רעד ----

 ,1959 ,21 ינוי .עֶסיִר

 רעד ןגעװ ן8 תירב ינבב ןגעװ -----

 ,28 ינוי .םירק .ט ןופ גנוטערטסיורַא

9, 
 יר עטַאט סןידלָאג ירעה ןגעװ ----

 ,1959 ,12 ילוי .עשטבייל

 ןוי סָאװ לוש רעטשרע רעד ןיא ----

 יגוא .עקירעמַא ןיא טיובעג ןבָאה

6, 1959, 
 י1960 ,1 ינַאי נַאי .סעקיטסַאװס ןופ הפגמ יד ----

 ןבעל ןשידײ ןופ סענעצס עליטש ----- 1960 1

 : עקיסקעמ ,סױרַאפ ,1960 ,16 'בעפ .ךָאװטימ ןטושּפ

 ןדײ ײב ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ .טַאּפ בקעי .עמַא יא רעדניק עשידײ עקיעפ ----
 ,8 ןילוי 25 ,18 ,11 ,4 :ינוי 2/ 1 1960 ,6 ץרעמ .עטיר

 25 ,18 ,11 ;'טּפעס 21 ,12 ;'גיוא 29 ,5 יױּפַא .ןבַאגפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד -----

 יבעפ ;7 ,1 'גַאי :1952 ;'װָאנ 29 ?'טקָא 1900 3
 ,15 יאמ 429 7 'שפ ןוא לארשי ןופ סעיצַאסגעס -----

 ;1952 .םינינע עלעוטסַא עשידיי --- .'ס5עס .עטירעמַא ןּפ טי א
 ;15 ,1 'טקָא ,15 'גיוא ,1 ילוי ,1 ינוי ,1960 ,

 ץרעמ 1 א ;1953 .1 יצעד 415 ,1 יװָאנ ןיא רעװיר טסיא םײב קריצ רעד ---
 ינַאי :1954 .1 'װָאנ 415 ,1 'טקָא ;15 4 1960 ,16 יטקָא .ץרָאי ןיב

 ,1 ינוי ,1 יַאמ ;15 ,1 ירּפַא ,5 ץרעמ ,1 ןינ ןיא ןסעומש ווט ןטיועגעגַאב -----

 :1955 .1 'װָאנ ,1 יטקָא 415 1 'גיוא 5 ,1961 ,16 'רּפַא .ץרָאי

 ?גיוא ,ילוי ,ינוי ,יַאמ ,'רּפַא ,1 ץרעמ 'עמַא ןיא ןדײ ײב תוקולחמ עייג -----
 .ילוי ,יַאמ ,ץרעמ ,ינַאי :1956 .'װָאנ ,1961 ,21 יַאמ .עקיר
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 עיפַארג ַאיל ביב

 ןעמעלבָארּפ יד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ---- :ירַאֿפ ,עמיטש רעזנוא

 .1955 ,14 ינַאי ןדײ עצרַאװש יד ןופ !ןעז רימ ןלעװ טציא .םַאּפ בקעי
 םיוא טעז יװ :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ---- ,1947 ,16 ינַאי

 ןקירָאי 300 דובכל גנולעטשסיוא יד 27 ירּפַא ?ןעמָאנ סנעמעװ ןיא ----
 זעמַא ןיא בושי ןשידיי ןופ יײליבוי .1947 8

 ,1955, 9 'בעפ .עקיר ירַאב סָאװרַאפ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ןופ עגַאל יד :ךַאװ וצ ךַאװ ןופ ---- עיצטארגימע עטשידיי יד ךיז טרעסערג

 .רעדנעל עשינעמלוסומ יד ןיא ןדיי .לארשי ןיא טָאטשגָא עקירעמַא ןיא
 .1955 ,16 'בעפ .1951 ,30 'טּפעס

 יקיוטנַא יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- - 1951 ,24 'טקָא .ןָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .עגניטנעגרַא ןיא שידײ ןופ גנול לעזעג עשידיי :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ,1955 ,10 'טקָא בַאסָא7 ןיא טעברַא עכעלטפַאש
 ןצלָאטש רימ ןכלעװ טימ דַארַאּפ ַא ---- ,1951 ,26 'װָאנ .סעלעשזד

 ,1957 ,12 'בעפ .טיִג ןיא סעבמָאב :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 עג עשידיײײטנַא יד ןגעװ םיטרפ ---- ,1952 ,6 ינַאי .עדירָאלּפ

 ,31 ץרעמ .עֶקיִרעמַא ןיא ןשינעעש רעשידיײ רעד :דָאװ ןוצ ךָאװ ןופ ----
 8 .עינַאֿפמַאק לַאװ רעד ןיא טנעמָאמ
 .ןיז ןשידיײ ןופ גווביילברעביא ---- 1952 ,25 'טקָא

 ,1958 ,19 יאמ ןופ םויק ןגעװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 דלָאג דרַאנרעב דיי רענװָאק רעד --- 66 'נַאי .עקירעמַא ןיא טײקשידי
 יני .ץעו לעב סרעוַאהנזײא ,ןייפ 2

 ,1958 23 ןופ גנוטסעפ ַא :ךָאװ ן3 ךָאװ ןופ ----

 'לטימ ןפיוט ןדיי טגזיוט טרעדנוה ----- ,1952 ,21 ינוי ןלטפעג זיט טײטשידיי

 ,1958 ,ילוי .םי ןשידבעל ײרעװַא ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 טרעדורעגפיוא עֶקירעמַא ץנַאג ---- ,22 'טפעס .עטימָאק שיאושוד רענַאק
 ָאגַאניס עטרידרַאבמָאב יד בילוצ
 ,1958 ,27 'טקָא .סעג

 רָאסעּפָארֿפ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---

922 

 ןדרָא ןןפ רעדנירג יד ןעגײז רעוװ -----

 ץרעמ ?1"ןיב ןפ סרעטסעװש יד,
3 1953, 

 ,1959 ,30 יַאמ .תולג ןגעװ יבנױט ינוי .גנַאג ןײא ןיא תונומא ירד ---
 .עיגַאּפש ןיא ןדי ןופ ןבעל סָאד --- : ,1953 ,8

 1960 ,15 "גַאי ,1953 ,17 ילוי .ןסורג עשידיי ייוצ ----
 "עמ עשיטימעסיטנַא ןגעװ תועידי -- םעד ןגעװ :ךָאװ וצ ךדָאװ ןופ ----

 ןטַאטש עטסינײרַאב יד ןיא םיש רָאי 300 רובכל "לאב-דואטילאה;
 ,1960 ,27 ירּפַא ,9 יגיוא .עֶסירעמַא ןיא ןבעל שידיײ
 'ַאװ ןיט גניטימ רעשיצַאג ָאענ ַא ---- 4

 1960 ,3 יַאמ .ָאטגניש ןעמ ױזַא יװ :דָאװ וצ ךדָאװ ןופ ----
 יג יא ילי ןט4 םעד טעװ יצ --- יא ןבעל שידײ רָאי 300 טרעייפ
 ןופ גוולמַאזרַאפ א ןעמוקרָאפ קרָאי ,1954 ,18 'װָאנ .עקירעמַא

 ,9 יני .טגײפרױדײ ןא טסישַאפ ַא ןיא גנורעײפ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,0 ןיא ןדײ רָאי 300 דובכל ינַאבלָא
 םעד ןופ גניטימ רעֶקרָאיריג רעד ---- ,1954 ,9 יצעד .עקירעמַא

 עג ןטָאברַאפ טגײפרדיײ ןוט יִצֲאַנ ןופ ןירב ַא :דָאװ ןוצ ךָאװ ןופ ----
 ,1960 4 ילוי .רָאװ ,1954 ,9 יצעד .יִטרָטג םיסקַאמ

 וב ןלעװטָאר ןטָאברַאֿפ :ןציטַאנ --- ןבעל שידײ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 .1960 ,15 יטּפעס .סעדער ןכַאמ 1955 ,10 ינַאי .עקירעמַא ןיא

0 



 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .לטעמש שידײ ַא לָאמַא ןעטעג --- םעד ןגעק עיצקַא יד :ןציטָאג ----
 ,1959 ,20 ץרעמ ,1960 ,8 יטקָא .לעװסָאר יצַאג

 'עמַא ןיא רוד רעשידײ רעײנ רעד ---  ימעסיטנַא ןגעק עיצסַא :ןציטַאג ----
 ,1959 ,26 ינוי .עקיר. 1960 ,13 'צעד .םויט

 ןדי סָאװ ,לוש רעטשרע רעד ןץא --- 3 יו ןגעװ ץנערעּפנָאט :ןציטַאג ----
 "גיוא .עקירעמט ןיא םיובעג ןבָאה .1960 63 יצעד ,טכער עליוו

 .1959 ,1 סידעגעס ןיט ןדיי רירויג .ןביטַאג טא

 ,עקירעמא ןיט ועשטשורכ חשע ----- ,1960 ,20 יצעד .טעגיבַאק
 ,1959 ,יגיוא ילָאג ירעה רעביירש רעד :ןציטַאג ----

 ךעד ףיוא ץעּפוהעי רעורעדָאמ ---- ,1961 ,6 ץרעמ .ןיר
 ,1959 ,28 יגיוא .סַאג רעשידיי ץרעמ .ָאטָארַאמ ןיא ןוײ :ןציטַאג ----

 ישידײ עכעלטלעװ ןוא ןטסיגוצ ---= . .. 1961 0
 23 ץרעמ .סָאלשעגסױא -- טיײק יג ןיא ןבולק עשידיי :ןציטָאנ ----

 : ,,0 ,1962 ,15 'בעפ .טרָטי
 ןוא םורַא טײקידײל יד .ןציטַאג ----

 1962 ,23 'בעפ .טגגוי רעז
 םעד ןדײר טזָאלעג טשינ ;ןציטַאג ----

 ,1962 ,22 ץרעמ .לעווסָאר יצַאנ
 טָאה יורפ רעגעג יד :ןציטַאנ ----

 ,12 יני .ןענגיוַאכ .ג ןעגַאטשרַאפ
2, 

 ירא ץיא ןשיגעעשעג יד :ןציטַאנ ----
 ,1962 ,19 ילוי .עגיטגעג

 .תורצ עשידיײ .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .1963 ,1 ירּפַא

 : ביבא-לת ,סעיינ עטצעל

 'שפ ןוא לארשי ןופ סעיצַאסגעס ----
 'טפעס .עקירעמַא ןופ תשיטשעמ עט

6, 1960, 
 טָאטש רעגײש רעליטש א יט ----

 .םי ןשיטנַאלטַא ןופ גערב םייב
 ,1961 ,ינַאי

 ,27 ינַאי .ךיז ןטײב סעכָאּפע ןעװ ----
1, 

 עלהשעמ עשידיי רעגַאקירעמַא ןַא ----
 ,1961 ,8 ץרעמ .טכַאג רעבלַאה ןיא

 "עק סָאװ ,ןשטנעמ יד וצ ליואט ----
 ,14 'ירּפֲא .החמוש ןופ ןעגײװ ןעב

 1 .בר ַא וא םיחלג ײװצ .טַאּפ בקעי
 עמוטש'-ביוט 700 ןופ לַאז ןיא ---- ,1953 ,ינוי

 1961 ,1 יטקָא ןדיי .הלָאֿפ ןיא -- ריא ןא רימ ----
 ,1957 ,6 'טּפעס

 : סעבַאגסיוא ענעדיישרַאפ -עגס ןואט רעדליב רעגַאטירעמַא ----

 אבה ךורב רעטשרע ןימ ,טַאּפ בקעי ,1958 יבעפ .סעֶג
 ,דניירפ רעקַאטסילַאיב .עטירעמַא יא ןזײג השעמ רעד ןופ לטיּפָאט 8 ----

 ,29-28 11940 ,'בעפ ,קרָאי וינ .(ַאמהעל טרעברעה) ײעטירעמַא ןיא
 ,1958 ,10 'רפַא

 זיא גנאגרעטווא ןגעװ תואיבג ----
 -ירעמַא ןײק םילשורי ןופ ןעמוקעג
 ,1958 ,27 ינוי .עס

 ידי רעגַאקירעמַא עדנזיורב סָאד ----
 ,1958 ,22 יגיוא .םוט

 רעלָאטסילַאיב רעגטקירעמט ןֵא ----

 וינ ,זדנירפ רעקַאטסילַאיב .עטכישעג

 ,21 :1950 ,קרָאי

 בױהנַא ןבעליירפ ט טימ השעצ ַא -----

 רוטלוק .ףוס ןבעלײרפ ןײק טיגב ווא

 ,1950 ,'בעפ ,קרָאי וינ ,גנואיצרעד ןוא טקָא .עקירעמַא ןיא ןבעל שידײ ---
 -עפנָאק עלַאגָאיצַאגרעטניא ירד ---- ,158 4
 ןינ ,דנירפ רעד .עטעגעשז ןיא ןצגער ,ןעלפמעמ עשידײ ןיא סעבמָאב א

 ,1955 'גיוא-ילוי ,קרָאי ,1958 ,31 'טקָא
 רעד ןדיי יב תוקולחמ עײג יד --- יהס עשידײ טא רוטלוק עשידיי ----

 .1962 ,ינוייַאמ ,קרָאי ןינ ,דניירפ ,1959 ,6 'בעפ .עקירעמט ןיט תול
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 שי עשידײ ןופ טײקיוײא ןיא /,5 ,י/
 ירַאְפ טגיל טלעװ רעד רעביא םיב
 ןטידיי ןלַאגָאיבַאג ןופ גנורעבכיז

 עיפ ַארגָאיל ביב

 ,קרָאי וינ ,ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ .םויק
 ,1949 ,ילי ,7 ;נ

1. 

 גנוגעווַאב"רעטעברַא עשידיי

 ןעמעלבָארּפ ,גנוגעוַאב-רעטעברַא עשידיי רענַאקירעמַא ,"דנוב, ,"עטקיניײארַאפ,
 עשיטסינומָאק : *םזינויצ, לײטּפָא עז --- גנוגעװַאב-רעטעברַא עשיטסינויצ) .ַא ,א
 ערעדנַא ; רעדנעל-ןטילעטַאס ,דנַאלסור-טעוװָאס ,םזינומָאק לײטּפָא עז -- גנוגעווַאב

 .(וירב-עזייר יד ןשיווצ --- רעדנעל

 רעכיב

 עטשרע ,1 'ב .טסידווב ,טַאּפ בקעי
 ,1926 ,עשרַאװ ,עגיל'רוטלוק :עגַאלפיוא
 ,עשראװ ,טלעװ יד :ענַאלפױא עטייווצ
 יזז 126 ,8

 ןרושָארב
 .,טלעװ יד .טרעקעל שריה .טַאּפ בקעי

 י'דז 48 ,1927 ,עשראו

 ןגעװ) ןרָאװעג יורג טבַאג רעביא ----

 ,לושקלָאפ עשידיי עיינ ,(שטיװעלַאכימ .ב
 ידז 14 ,1929 ,ענליוו

 .'רעטעברא .שטיוװעלַאכימ( שיגייב ----

 ןעלקיטרַא

 "נוב, יב רעטייווצ) םשה שודיק ףיוא -----

 זז 147 ,1929 יעשרַאװ ,טלעװ יד .(*ןטסיד

 יִד .ןעגיגַאב ןופ ןגעװ יד ףיוט ----
 וו 319 ,1933 ,עשראוו ,טלעוװ

 .ױז 55 ,1941 ,קרָאי וינ ,גניר

 טעטימָאק רעטעברמ רעטשידיא /,ּפ ,י/
 -קצסדוויטוקעזקע ןופ טכירַאב .1946 ןיא

 ןָאשנעװנַאק רעלַאנָאיצאנ רעד וצ רַאטער

 יבעפ 2 -- ינַאי 31 .יטיס קיטנַאלטַא ןיא

 ,(טריפארגָאעמימ) יזז 70 ,7

 1921 זיב (א

 געוו רעזדנוא

 : עשרַאוװ ,(געוו רעיינ רעזדנוא)
 ץרעמ .קָאטסילַאיב ןופ ףירב ,טַאּפ בקעי

1 1919. 

 ירפא ,15 1 .טָאטסילַאיב ןופ ףירב ----

1 1919, 

 רעד ןופ ןקורדנייא) געװ ןרעביז םוצ -----

 ,1919 ,25 ילוי ,26 .ג (ץנערעפנָאק

 עטיטסילַאיצַאס עשידוי יד .בקעי

 ,1919 ילוי ,28 .נג .גנוגעוטב-טגגוי

 ייֵק עשיטסילַאיבַָאס עשידוי יד ----
 ,1919 ,1 'טפעס .גגוגעואבירעד

2 

 ,3 !טקָא ,38 :נ .לָאמַא טימ ייװצ ,עשַאי

29 

 ,21 יאמ .תורושב עטטשרע יד ,טַאּפ בקעי

0 
 ,1920 ,25 ינוי .טעשטיגַארט סעּפע -----

 ;סעבַאגסיוא ערעדנא

 ,ןבעל עיינ סָאד .רעטשרע רעד ,טַאּפ בקעי

 ,1919 ,28 'בעפ ,קָאטסילַאיב

 מאָס ףליה רעטעברַא יד ןצ /,ּפ ,י/
 סעיצַאויבַאגרָא ערעדנַא ןא ןטעט

 -דוַאקס ,ךיײרקנַארפ ,עקירעמַא ןיאט

 סָאד .רעדבעל ערעדבַא ןוט ,עיוואב

 1920 ,4 'צצד ,ענליוו ,טרָאװ עיירפ



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 1989 - .1921 (ב
 : עשרַאװ ,גנוטיײצסקלַאֿפ

 ירַאפ רעטעברא ןֵא ףיצא .רענליוו ,י
 ,1922 ,27 'נַאי .גנולמַאז

 .סיעכהל ןצ ףיױוא םיאווט .טַאּפ בקעי

 ,1922 ,25 'גיוא
 ןופ ןוא טולב ןופ העובש א .יוװַאי

 ,1922 ,11 'טפעס .ןרערט

 ,1922 7 'װָאנ .ןעלדליב-לַאװ .עשַאי

 ,(םייס םוצ ןלַאװ) טכַאלש ןכָאג /,ּפ ,י/

 .1922 ,19 ,14 'ָאנ

 .רעטסעװטש ַא ןצ ןירב .טַאּפ בקעי

 ,1923 ,12 'טקָא .טיוט ןוא ןבעל ףיוא

 ןעמ לָאז ןברַאטש ןלעװ רימ זַא ----

 ןופ רבק םענעברָאטשרַאפ םייב) ןעגניז
 ,1924 ,7 ץרעמ .(לאטנעזָאר ןַאמנא ;ּפ

 -עיסוקסיד) ...טגיל יורטש ַא ,רענליוו .י
 -הליהק ןיא ךיז ןקילײטַאב רַאפ לקיטרַא

 ,1924 ,27 ץרצמ .(ןלַאװ

 י'רַאװ ןפ גנוציז עטשרע יד /,8 ,י/

 .ןסירעגּפָאא טאר הליהס רעװצש
 .1924 ,8 ילוי

 ןרעטַאלב ןצַאלּֿפ סע ןעװ .טַאּפ בקעי

 ,(הליהק רעװעשרַאװ ןיא גנוציז עטשרע)

 ,1924 ,11 ילוי

 ,(טסידנוב -- טסיפַארגעלעט ךורב ----

 'בעפ .ןמעוליס ,רעדליב ,סעטכישעג
0 1924. 

 .ןטסידנגוב -- דימָאטרײג עשסוז ----

 ,1925 ,6 ץרעמ ,27 'בצפ

 ץרעמ .ןטסידנוב -- לטיג רעזנוא ----
 ,1925 ,17 ,14 ,7 ,6 ,3 ,2 'רפֵא ,

 .ןטסידגוב -- רשי זיא ואװ עטַאנ ----

 ,1925 ,26 ,22 ,15 יַאמ

 -ןוב -- ןיגּפָא טינ ליִטש סע לָאז ----
 1926 ,12 ,5 'בעפ .ןטסיד

 .ןטסידנוב -- רעקיוה עלעשרעה ----
 ,1926 ,12 ץרעמ

 ןמלק ןגעװ) ןרָאײ-רעדניק סגמלט ----
 ,1926 ,4 'רּפַא ,(רעכַאמנשַאמַאק

 ,30 ירּפַא .(יַאֿמ רעטשרע) גנַאג ןטימ -----

6, 
 'ח םעד) סָאװ ןטרָאד סײװ ךיא ----

 ,1926 ,9 ילוי .(שטיװצלַאכימ שינייב

 ןגעװ) רעדניק עלַא וצ ןירב 8 /ּפ י/

 ."גנוטייצסקלָאפ עניילק, יד ןבעגסױרַא
 ,1926 ,12 'וָאנ

 רעד ןיא שטיװעלַאכימ יח .טַאּפ בקעי
 ,1927 ,14 ינַאי .טעברַא-לוש

 ןטשרע םוצ רעכאמגשאמאק ןמלס ----
 ,1927 ,15 'רּפַא ,(טײצרָאי

 ןוא רעדגיק ןופ לױמ ןטפ ,רענליוו ;י
 ,20 יַאמ .(ןלַאװ טַאר-טָאטש) ךעלחפוע
7, 

 'ןוא ןופ טרָאװ עיירפ סָאד ,טַאּפ בקעי
 "מוא רעשידנוב רעטשרע) דרע רעד רעט
 ,19 ,16 ,14 ,12 יגיוא ,(לַאנרושז רעלַאגעל
1 1927, 

 רעד ןצ ןעמענ לָאז ףוס א /,ּפ .י/
 ץיסימָאק-טעשזדוב ייב עדער) ליּפש-סזוד
 .1927 ,11 יטּפעס ,(הליהק ןופ

 -- ןײגסיוא טעװ עדלָאג ,טַאּפ בקעי
 ,1927 ,5 ,4 ,2 'טקָא .ןטסידנוב

 ,1927 ,17 'טקָא .ןביוהעגנָא -----
 'הליהק ןיט עטאבעד'גנודליב /,ּפ ,י/

 ,26 'טקָא (טַאּפ בקעי ןופ עדער) טאר
7 

 ךײא טימ טריפ ןבעל סָאד ,טַאּפ בקעי
 .(טאר הליהק ןיא עדער) סוכיוװ םעד

 ,1927 ,3 'װָאנ
 רעטעברַא רעטושפ א סָאװ ,רענליוו ,י

 .גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא טלײצרעד טָאה
 ,.1928 ,16 'בעפ

 -'ערט'רעסשװ רעד זיט סגעמעװ ,וז ,י
 ,20 יני ."טרעסעל טשריה,; ןופ רעג
8, 

 רעד שטיװעלַאכימ שיגייב ,רענליוו ;י
 יידײ רעד ןופ רעציזרָאֿפ רעטשרצ
 ,1928 ;2 'װָאנ .לוש רעש

 יז רעטצעל רעד ןופ סענעצס .יליוו
 ,1929 ,7 ילוי .טאר-הליהק ןופ גנוצ

 ןשינעעשעג ןוא דנוב) םידגוב רימ -----
 ,1929 !2 'טּפעס .(עגיטסעלַאּפ ןיא

 רעמַאזניימעג) גניטימ ןטצעל ןפיוא -----
 ,28 'טקָא ,(,ס.9פ.פ ןוא דנוב ןופ גניטימ
9, 

 ,(שטיװעלַאכימ .ב) ביוהנָט ןייז ,טַאּפ בקעי
 ,1929 ,3 'װָאנ
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 ,6 'צעד .ץניװַארּֿפ ןופ םירבח יד ----
9, 

 "ץזייר) ָץטנָארָאט ןיט טפַאשקנעב ----
 1930 ,1 ינוי (עקירעמַא ןופ ווירב

 רעגַאקירעמַא רעד ןיא ןטסידנוב ----
 1930 ,1 'גיוא .עיגטּפמַאק-לוש

 ןופ ווירב-עזיר) "00, רעשידגוב ----
 ,19230 ,6 'טקָא .(עקירעמַא

 ,1931 ,16 ץרעמ .ןלַאװ ברע ,יליוו
 תושפט יצ טײקיטכערטרעדיג ,וװ ,י

 ,1931 ,9 ץרעמ ,ײרבַאיטקָא; ןופ לַאפנָא)
 ץרעמ .(עירָאטַאנַאס-םעדעמ ןוא דנוב ןגעק
7, 1931. 

 וצ) רעטרעװ ָאד ןעגײז סע .טַאּפ בקעי
 ,1931 ,2 'טקָא (עיצקַא-עסערּפ רעד

 ןופ "עיצַאזילַאעדיא רעד םורַא ,יליוו
 ,8 יטקָא .דנַאברַאפױטַאר ןיט דגוב
1, 

 :סױרַא ךיז טָאה סָאװ טָאטש יד ,וװ ,י
 ,1931 ,12 יטקָא .(עיצקא-עסערּפ) טסורעג

 ,טָאלַאװַאּפַאש ,רתסא ,סעפאר ----
 ןריזילַאעדיא ערעדנא 8 לזײמ
 | 1932 ,14 ינַאי .דנוב םעד

 ןטַאר ,ןיוועל םולש) יריקַארַאב ,טַאּפ בקעי
 ,1922 ,25 ץרעמ ,(דנַאברַאפ

 ,ןיװעל םולש) ןיגע ןטיבלעז ןגעװ ----
 ,1932 ,25 ץרעמ .(דנַאברַאפ"ןטַאר

 ,1932 ,15 ירּפַא .טוג זיא שטנעמ רעד ----
 "עג סטרעסעל ןופ טכיל סָאד ,ּפ ,ו

 ,19232 ,6 ינוי .(גנורעייפ-ףיקס) טלַאטש
 טפנוקוצ) עגובירט ןופ קילב 8 .טַאּפ ,י

 ,1932 ,11 ינוי ,(ילפנעמאזוצ

 ײרד ןגעװ ןמכישעג ירד .טַאּפ בקעי
 ,1932 ,17 ינוי ,(ףיקס ןגעװו) רעדניק

 ןוז טימ לופ יט ןעגײז געט יד ----
 ,1932 ,8 ילֹוי .(רעגַאל-ףיקס)

 יביִק ןשיטסילַאיצַאס ןופ סורג ַא ,וו ,י
 .1932 ,12 ילוי .רעגטלירעד

 רעשירַארעטיל סקאוטיל .א .טַאּפ בקעי
 ,1932 ,23 'טּפעס .ביוהנָא

 ןכַאמראפ ןגעװ) געט עמוטש יד ןיא ,יליוו
 1932 ,23 'טקָא ,("גנוטייצסקלָאפ, יד

 ןיא לטעטש ַא -- ץצניק .טַאּפ בקעי
 ,1932 ,2 'צעד .ץויװַארּפ רעד

 .(דנוב רָאי 25) רעגַאל ןשידגוב ןיא ----
 ,1932 ,16 'צעד
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 עיפַארגָאילביב

 'סנבעל םעײנ ןרַאפ ןגָאלש ךיז ----
 ,1933 ,13 'נַאי ,(רעגַאל-ףיקס) רעגייטש

 לרַאק ףיוט דנוב ןופ ןזיור עטיור ----
 (ןָאדנָאל ןופ ווירב-עזייר) רבק סטרַאמ

 ,.1933 ,17 ץרעמ
 ,1933 ,8 'צעד .(גניטימ-לַאװ) עֶקָארק ----

 ,5 יַאמ .ןרוּפש סגײטשגטכיל ףיוא ----
4, 

 ,25 יַאמ .טולַאב ףיוא גגיטימ רעד ----
4, 

 רעֶקיִרָאי קיסײרד ןוט ןביז רעד ----
 ,1934 ,30 'טפעס .גירק

 ןופ ןגעװ יד ףיוא) טכַאג רעגעי ןיט ----
 ,1935 ,24 ,22 ץרעמ .(ןעניגאב

 .1925 ,20 ירּפַא .דנַאל ןיט יַאמ -----

 ,1936 ,2 יֵאמ .גוצײַאמ ןופ רעדליב ,יליוו

 ,1936 ,23 יַאמ .סביוא ערעדנַא ראג ----
 ,23 'טּפעס .טרעביפ שזדָאל טַאּפ בקעי

6, 
 ,29 'טפעס .גָאטילַאװ ןיא שודָאל ----

6, 
 'לַאװ ןופ ןעגנומיטש ןוא רעדליב ----

 1936 ,30 יטּפעס .טזדָאל ןיא גָאט

 ,רד ןשיװצ ךערּפשעג רעד  ,יליוו
 ןגעװ יקסװַָאלטישז .רד א לצרעה
 ,תידבהל ,ןרא עװעלפ רעטסינימ
 ,1936 ,28 יטקָא .דנוב

 ןעגנוטײט עשידײ יד טא דגוב ---
 ,1936 ,29 'טקָא

 יגיוא .דנוב ןטימ ןעגײז רימ .טַאּפ בקעי
5 1937. 

 טסַאג 8 רָאּפעגסױרַא זיא סע ----
 ,1937 ,27 יגיוא .עשרַאװ ןייס

 טוַאס רעטײװ רעד ןיא ןטסידנוב ----
 יגוא ןטַאטש עטקיגײאראפ יד ןופ
8, 1937, 

 "'עברַא עשידײ רעגַאקירעמַא יד ----
 םעד ןרעײפ ךיז טײרג טפַאשרעט
 ,15 יטקָא .דנוב ןופ לבוי ןקירָאיס
927 

 ןיא גָאט רעשידנוב א :רוציסב ,יליוו
 ,1938 ,17 יגיוא .ָאגאסיט

 ןיא דנײרפ ןוא םירבח וצ .טַאּפ בקעי
 ,1938 ,26 'גיוא .עקירעמַא

 יד :ןעשעג ָאי ןעגײז רעדנואװ ----



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 'סקלָאֿפ ץרפ .ל .י ןופ גגורעײפ

 ,1938 ,21 יטקָא ןילבול ןיט זיוה

 יװַאנ .ןקעדַאלװ טימ ןשיגעגעגאב -----

4 1928, 

 יסײגַאב ןופ לַאװק רעד טסיײה יװ -----

 ,1938 ,2 'צעד .ןעגנורעט

 -עגפט ןבָאה שודָאל ןא עשרַאװ ----

 ,1939 ,5 ינַאי .קרָאיריג ןיא ןעגנולס

 : עשואוו ,רעקעוויטנגוי

 ,(ןטסידנוב) ןָטפ יד טכַארבעג ,טַאּפ בקעי
 ,1 ימונ ,1923 ,1 'בעפ

 (ןטסידנוב) פָטק ןרעביא טַאז ַא טימ ----
 ,1924 ,3 'נאי (9) 1 'מונ

 5 'מונ .(ןטסידנוב) ךעלטייק ייווצ ----

 1924 ,10 ילוי ,(13)

 : קרָאי-וינ ,סטרעוורַאֿפ

 תוכאלמ ילעב עמערַא ,רעװעשרַאװ ,א

 ןיא םיריבג יד ןגעק ךיז ןעטעצטנוב

 ,1928 ,16 'גוא ךעלטעטש עשידיי יד

 רַאפ ןעייטש סָאװ ןגַארפ-טּפיוה יד ----

 ןיא "דנובג ןפ רַאפנעמַאװצ םעד
 ,1929 ,30 ינֲאי .ןליוּפ

 םייב רעדליב ןוא סענעצס עדנריר -----
 ןופ רָאפנעמַאװצ םעד ןופ סולש
 ,1929 ,7 'בעפ .ןליוּפ ןיא י"דנוב ,

 קיצגײג ןוא ירד ףױט .טַאּפ בקעי
 .קרָאי ןיג ןיִא ןעגניטימ עשידי
 ,1930 ,9 ירּפֲא

 סעבאגסיוא ערועדנַא

 ,ןכאילש עטיור .ןסעלפ עסייוו ,טַאּפ בקעי
 ,19231 ,13 ץרעמ ,עשרַאװ

 "ערט ,יקסגיבוד .ד רעדורב ,רענליוו ,א
 .לָאָאשעגרעטניא רעד ןופ טנעדיז
 ,19232 ,25 ינוי ,קרָאי-וינ ,רעקעװ

 ,רעקעװ .דווב ןופ זהב רעד .טַאּפ בקעי
 ,1920 ,26 ילוי ,קרָאי ןינ

 ,קרָאי ןינ ,דניירפ רעד ?ןעמעװ רעװ -----
 ,1937 ,יַאמ
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 1966--1959 (ג
 קרָאי-וינ ,סטרעוװרַאֿפ

 טציטוט ,רעפמעק יד טפלעה /,5 ,י/
 ,1940 ,7 יצעד .עדנדיײײל יד

 ןעמעװ ןשטנעװצמ טרעדנוה סקעז יד ----

 טעטימָאק רעטעברַא רעשידיא רעד
 ץרעמ .טעװעטַארעג טציא זיב טָאה
1 1941. 

 םורַא ןוא ןופ רעכַאמקוָאלט יד ןצ ----
 ,1941 ,14 ץרעמ .ץרָאי ןיג

 רַאֿפ רַאלָאד ןָאילימ רעבלַאה ַא ----
 יד ןציטש ןצ ןוט דנַאלסור'טעװַאס

 עשידיא יד ןיא רעפמעס ןוא עדנדיײל
 ,1941 ,1 'װָאנ .ןליוּפ ןיא סָאטעג

 יָאק רעטעברא ןשידיא םעד ןיא ----

 ,1942 ,25 יצעד .טעט
 ימָאָק רעטעברא ןשידיא םעד ןיא ----

 1942 ,14 ,13 ץרעמ .טעט
 ךעגײזא 10 ךָאװטימ ,ןגרָאמ ----

 ןס ףױה טעברַא יד ּפָא טלעטש
 1942 ,1 'צעד .טוגימ

 ןקוק ןוײ עטקיגײּפעג ןענָאילימ ----
 ,גנונפָאה טימ ץנערעפנָאק רעד ףיוא
 ,1943 ,30 יגיוא

 ןופ ןיעּפמַאק רַאלָאד ןָאילימ ןייא ----
 יבםעפ .טעטײמָאק רעטעברַא ןשידיא
9 1944. 

 ןופ גָאט קנעדעג ןטשרע םעד ברע ----
 .סָאטעג יד ןיא דנַאטשפיוא ןשידיא
 ,1944 ,25 ץרעמ

 יג יא ןדײ רעטנזיוט רעטרעדנוה ----
 ןוא ןדלעה עשידיא יד ןרע סרָאי
 ,1944 ,20 ירּכַא .ןליוּפ ןופ רעריטרַאמ

 רעטעברַא יד ןופ רעדניק יד .,טַאּפ .י
 רעדניק עשידיא יד רַאפ ןלוש'גניר
 ,1944 ,16 יגוי .סָאטעג עשיליופ יד ןיא

 רעד -- רעגײפ ןָאעל .רד .,רענליוו ,י
 ןיא רעפמעק ןוא רעריפ רעשידלעה
 ,1945 ,2 ירּפַא .ָאמעג רעװעשרַאװ רעד

 ץיא ןעגנוריגער עשיטסילַאיצָאס יד -----
 יד וא רעדנעל עשיװַאגידנַאקס יד
 ןיא גנוגעװַאב .רעטעברַא עשידיא
 ,1945 ,2 יצצד .עקירעצמַא

 טייג סָאװ געװ רעסיורג רעד ,טַאּפ בקעי
 ןיא עדיײבעג "סטרעװרַאּפ} רעד ןופ
 עלַא ןופ ןטסילַאעדיא וצ קרָאי ןיג
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 עיפ ַארג ַאיל בי ב

 םעדכָאנ ןוא לובלב טולב ט רעירפ --- .טלעצ רעצונַאג רעד ףיוא רעסלעפ

 "עװָאס רעלָאטסילַאיב ןיא ךרָאמ 8 .1946 ,1 'צצד

 ,1950 ,13 יַאמ .עמרוט רעטשיט ירַא ןשידיא ןופ ןָאשנעװגָאק יד ---

 .1950 ,2 'װוָאנ .לארשי ןיא ןטסידגוב ---- .1947 ,26 ינַאי .טעטיצַאק רעטעב

 קרָאי-וינ ,טייצ רעזנוא -ָאט רעד ײב ןטנעמטמ עדנ1ריר -----

 .טעטימָאק רעטעברַא ןופ ןָאשנעװ
 ,1947 ,9 'בעפ

 ךיז ןבָאה ןטײז עדײב ןפ תורוד ----
 ,1947 ,19 ירּפַא .טנגעגַאב

 יװ ןוא ואװ -- "סַאג עשטָאמס} ----
 ןיא "דנובג םעד ועזעג בָאה ךיא
 .ןליופ ןברוח ברע טכַאגירעטניװ ַא
 ,.1947 ,21 'צצד

 טײרגעגוצ טציא טָאהימ יזַא יװ ----

 ןביז רעדָא ןָאילימ ירד .טַאּפ בקעי
 ,32730 :1941 יגיוא .ןָאילימ

 ,42'44 :1941 יװָאנ .חנ ךעלטיּפַאט ----
 'טלעװ ןגעװ תוסרוקיּפא לסיבַא ----

 1946 'צעד .דנוב ןופ רָאפנעמַאזוצ
 ןיא דנוב ןוא ןטסידנוב ןגעװ ----

 ,1947 יװָאנ .עקירעמַא
 יטּפעס .טייקכעלסטריוו ןופ לגיּפש ןיא -----

 | 8 יַאב לָאז "דנוב, רעד זַא ,ןלוּפ ץא
 קרָאי-וינ ,רעקעוו ,1948 ,5 'טּפעס .ררָאמטסבלעז ןייג

 1939 ,1 יַאמ ו ךָאד ןוט .טַאּפ בקעי טלעװ רעד ןופ ןעלמיה יד ןעװ /,5 ,י/
 ,1940 ץרעמ .ןוגיב רעטלַא רעד ----- ,1948 ,6 'טּפעס .טגסלָאװרַאּפ ןעגיײז

 ױזַא -- סידנעגניז םירישה ריש ----
 ,1940 ,יַאמ .רימ ןעײג

 ,1940 ,יני ? טגיױלעג סע טָאה ןצ ----
 ,1940 ,'גיוא .םינשסע עגעלַאפרַאפ ----

 קישטנַאט רענגרעזײא רעד .םַאּפ בקעי
 ןליופ ןיא ןטסידגוב טבײרט סָאט

 יטּפעס .ןטסיגויב עטשלעפעג ןרעוו וצ
1, 38, 2 

 בֵקעי וּ עדער-סולט ןָאשנעװנָא? ---  טקָא .לארשי דנַאל ןיא ןטסידנוב
 ,1940 ,יטקָא .טַאּפ 18 4

 -ַאטַאשט ןיא עדגײמעג עשידיי יד ---- ,1941 ,'בעפ .ןטנעמָאמ ----
 ערעדנא ןפ טסעג עריק ןוא ַאגב .יןדנוצעג זיא טכיל עמירַא סָאד, ----

 , יָא י:ט 4 5 1044 "ןיא רעד ןופ ןָאטיעטס ָאידַאר יד 1 יטקָא .לָאמקנעד רעטלַא רילרע - -- ,1948 י7 'װָאנ .טוַאס רעד ןוּפ טעטש

 8 ,1948 ,28 ירָאנ ,15 יבעפ ןָאסלעדנעמ המלש ןגעט --- הרי 8 לב פרא לַאגָאשעגרעט
 ,ןבעל -טלעוו ןשידיי ןופ טסגיד ןיא ----

 ,1949 ,27 'בצפ
 'לקגיו םעד ןגייל םייב גנורעייפ יד ----

 'לת ןיא זיוה-יסעיל םעד ןופ ןײטש
 ,1949 ,3 יגיוא .ביבא

 ,4 יצעד ."טסיכרַאגַא רעד לדַײז, ---

 ןיכרא רעד ןוא יטסרוק ץנַארפ ----

 .1950 ,1 'בעפ ."דנוב; ןופ

 רעשידי רעד ןופ תוסחילש יא ----

 ,1952 ,15 'רּפַא .גנוגעװַאב-רעטעברט

 ןוא רעֶוָאיּפ רעד -- לימ ןאשזד ----

 ,1952 ,15 'װָאנ .רעפמעק ןוא רעב
9, 

 יצָלְד ,(טייצרַאי ןט-15 םוצ) סעדאלװ .3 -----
 לד 4 ה ) טעיפ 1 ,1950 ,19 ינַאי .יקסרוס ץנַארֿפ ----

 .סעלעשודנַא סָאל ןופ ערעל יד --- סט הירפ ןשנַאּפש ןופ הנמלא ----
 ,1953 ,15 'צעד "עמוקעגמוש רישא "טגיפעג; רעפמעק

 ,1 יאמ .יַטמ ןטשרע ןגעװ סעומש ַא ---- רךעטעברַא ןשידיא ןיט ןַאמ םעב
 ,4 ,1950 ,29 ץרעמ .טעטימַאס

 ,1954 ,1 'װָאנ .ןויבצב --- .וסעגמוא ןעגײז סָאװ יירד ןגעװ ----

 יװָאנ .ןײטשדלָאג דרַאגרעב רבח --- יַאמ .סעמרוט עשיטעװָאס ןיא ןעמ

6 1950, 5, 1954, 

)6 
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 .גרעבנײװ ףסוי טימ ןשינעגעגַאב ----
 ,1955 ,1 ץרעמ

 .ןטסילַאיצַאס עטלַא ןופ תונעט יד ----
 ,1955 ,15 "וָאנ

 ןוא לארשי תגידמ ןיא "דנוב -- 
 ,15 יצעד .יגיס רבדמ ןיא המחלמ יד
6, 

 -ַאהער ןיא טשיג ךיז ןקיטײג יײז ----
 .1957 ,1 ינֲאי .עיצטטיליב

 תוחילש'רומלוס עשידיי יד ----
 ,1958 ,1 יַאמ .גניר רעטעברא

 'עברַא ןפ ןָאשנעטגאקילבװי יד ----

 ,1960 ,יַאמ .טעטימָאק רעט ----

 טעֶאפ ןטיאערבעה םוצ ווירב ַא ----
 .םעדעמ רימידַאלװ ןגעװ ןהכ בקעי
 ,1960 ,!טקָא

 .ןטסידנוב ןופ שדוקה לוליז ןגעוװו -----
 ,1961 ,ינַאי

 יטּפעס .םיובלגיז רוטרַא ןופ שא יד ---
1, 

 יבעפ .טסילַאיגַָאס רעד סיטייל ----
3, 

 ירָאי 1029 םוצ .סעדַאלװ ךורב ----
 ,1963 ,'וװָאנ .טייב

 ,1964 'װָאנ .ןאמסיס האל ----
 .ירָאי ןטפניפ, ןכָאג רָאי קיצכעז ----

 ,1965 ,ינַאי

 ןופ

 ןצנערעפנַאק עלַאנָאיצַאנ ןופ ןטכירַאב

 טעטימַאק רעטעברַא ןשידיי ןופ

 (המישר עזײװלײט)

 רעטעברַא ןשידיא ןופ ןבאגפיוא יד ,טַאּפ ,י
 -עברַא עטיריט ,ץּפָאריײא ןיא טעטימָאק

 רעײז ןופ ךיוה רעד ףיואש רעט
 רעלַאנָאיצַאנ רעד ןופ טכירַאב .עבַאגפיוא
 -רעטעברא ןשידיא םעד ןופ ץנערעפנָאק
 ,קרָאי וינ ,1941 ,'נַאי 19 --- 17 טעטימָאק
1 97-82, 

 'קעס'טיטוקעזסע ןופ טכירַאב /,ּפ ,י/
 -ןָאק רעלַצאגָאיצבַאג רעד ןופ רַאטער
 31 יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןָאשנעװ
 ,1947 ,קרָאי וינ ,1947 ,'בעפ 2 -- ינאי
 ,(טריפַארגַאעמימ) 'זז 0

 ןיִא טעטימַאס-רעטעברַא רעשידיא ----
 "וקעזקע ןופ טכירַאב .1948 ןוא 17

 ינָאק רעלַאנָאיצַאנ רעד וצ רַאטערקעס-וװיט

 217 -- 14 יטיס קיטנַאלטַא ןיא ןָאשנעװ

 ױז 63 ,1949 .קרָאי ןינ ,1949 ,'בעפ
 ,(טריפַארגָאעמימ)

 רעטידיט .ןבאגפיוא ןוא ןטקַאפ ,טַאּפ .י

 -ַאמ ,ןטכירַאב .טעטימטאק-רעטעברַא

 .ןָאשנעװנָאק .סעיצולָאזער ,ןלַאירעט

 ,1877 :1957 ,קרָאי ןינ ,7

 רָאי 259 .ןבַאגפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד ----

 -עברא ןשידי ןופ ןשנעװטָאק לבי

 ,ץרעמ ,יטיס קיטנַאלטַא .טעטימאט-רעט
 ,4332 11960 קרָאי ןינ ,0

 ןייז ןוא קעדַאלװ ,ב עדייז רעד .טַאּפ בקעי

 ירא רעשידיא רָאְי 25 .ןעזוס לקינייא

 "נָאק עכעלרעי עט-20 .טעטימַָאק רעטעב

 טעטימָאק רעטעברַא ןשידיא ןופ ץנערעפ

 "װָאנ 8176 ןטַאטש עשיפיסַאּפ יד ןיא
 ,1959 ,סעלעשזדנַא סָאלה ,9

 קרַאי-וינ ,ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ

 טעטימָאק רעטעברַא רעשידיײ /,ּפ ,י/
 ןַארפ ןַאס ןיא ץנערעפנָאק יד ןא
 ,1 2194 'רּפַא (41) 4 .נ .טטסיצ

 רַאֿפ ןפמעק ,ןבעל שידיײ ןעיוב ----
 ,32 :1947 ,'בעפ ,63 .ג .םֹויִל ןשידײ

 ןטידײ ןופ ןשנעװנַאס עלַאגָאיבַאג ----
 ,נַאא (86) 1 .נ .טעטימָאק רעטעברַא
9 21 

 רעד ןופ ןעמונעגנָא סעיצולָאזער -----
 ;1949 ,ץרעמ (88) 3 .ג .ןָטשנעוטַאק
4, 

 םיבושי עשידײ ןופ טײקיגײא ןיא ----
 :עכיורַאפ טגיל טלעװ רעד רעביט
 .םויס ןשידײ ולטגָאיבַאג ןפ גנגור
 ,221 11949 ,ילוי ,(92) 7 .נ

 ןגעֶס ,דיסאנעשזד ןלַאנָאיצַאג ןגעט ----
 ,ץרעמ ,111 .נ .גנונפָאװַאב רעשטייד
1 0 

 עקירעמַא ןיא טעברַא עטגיײװצרַאפ -----
 ץרעמ ,111 .נ .טלעװ רעד רעביא ןוא
1 1068, 

 ןופ עלָאר ןוא ןבַאגפױט .,טַאּפ בקעי
 ןיא גגוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי
 ,(129-128) 978 .נ .הליהק רעשידיי רעד
 ,9-8 : 1952 ,'טּפץעס-יגיוא

 ךָאנ .ץנערעפנַאק עלַצנָאיצַאג /,ּפ .י/

5211 



 נג .טעברַא עטיסגעטניא רָאי ײװצ
 ,372 :1953 ,ירּפַא ,(128) 4 -+

 עשיטילָאֿפ ,ףליה עטיּטקורטסנָאק ----
 טלעװ רעד רעביא ןדײ רַאְפ סעיצקַא

 ןופ ץנערעפנָאק רעלַאנָאיצַאנ ןופ טכיראב)

 ירּפא 1917 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא

 ,9-7 :1953 ,יַאמ ,(137) 5 .נ ,(3

 -ַאװַאס ןיא ץנערעפנָאק רעד ףיוא ----

 4 11953 ,טקָא ,(142) 10 .נ .הַאֹב

 קרָאי-וינ ,טפנוקוצ
 טסיא םייב ןטגעמטָאמ ריפ .טַאּפ בקעי

 ,469-467 :1955 ,יצעד .רעוװיר
 .גניר-רעטעברא רָאי סיצטכעז /,5 ,י/

 ,3027258 11960 ,יגיוא-ילוי

 ,רבח 8 סעװט :ןרַאטנעמַטִק ,טַאּפ בקעי
 ,216"220 1961 ,ינוייַאמ

 יד ןופ טײדַאב רעשירָאטסיה /,8 ,י/
 ןוא ךילרע סירגעה רעריטראמ ייװצ

 ,50:49 :1962 "בעפ .רעטלא רָאטסיוו
 ,ץרעמ .גנוי רָאי 70 יקסןיבוד דוד ----

.99797 2 

 קרָאי-וינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק

 קעדַאלװ .בא קידנעגעײל .טַאּפ בקעי
 ;1948 ,'װָאנ ."ןפַאט ןו8 ןבעל ןיא
3 

 ןענויבצ טימ ןשינעגעגַאב ----
 ,8-5 11950 ,יַאמ

 ןענויבב טימ ןשינעגעגַאב ----
5 15713. 

 יָאק-רעטעברַא ןוא גניר"רעטעברַא ----
 ,13712 :1956 ,יבעפ .טעטימ

 .ןָאטלדנעמ המלש ךָאג רָאי ןעצ ---
 ,31 :1958 ,ץרעמ

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד
 -ַאּפש ַא ןופ ענַאמלַא ןַא ,טַאּפ וװעקנַאי

 -ַאװ ןופ רעפמעס-סטייהיירפ ןשינ
 -עמוקעגמוא ריא "טניּפעג, עיצנעל
 ירעטעברַא ןשידײ ןיא ןַאמ םעג
 1950 ,20 יַאמ .טעטימָאק

 .גניר-רעטעברַא ןטימ ןשינעגעגַאב ----
 ,1950 ,30 יַאמ

 ןופ ןרעגָאיּפ יד ,ןדײ ןצײרד יד ---
 יונַאגרָא-רעדײגש רענַאקירעמַא רעד
 425,000 טגײה טָאה סָאװ ,עיצַאז
 ,1950 ,22 ינוי .רעדילגטימ

 ינַאי

 ,גֲאי

28 

 עיפַארגָאיל ביב

 עשידי יד ןופ תוחילש יד .טַאּפ בקעי
 -ַאגרַט ןטילימ 1פ ןשיװטצ רעטעברַא
 .רעטעברַא רענַאקירעמַא עטריזינ
 ,1952 25 'טקָא

 "עשידיײ  ןיא רעטעברַא ןאילימ א -----
 ,1956 ,10 ילוי .סגָשינוי

 ןיא המחלמ ןוא לארשי ןיא דנוב ----
 .1956 ,23 'צעד .יביס רבדמ

 109 טקײרטשעג ןבָאה סע ועװ ---
 יד ןיא רעדײגשרעמַאז טנזיוט}
 ,1958 ,23 ץרעמ .ןטַאטש

 .ןָאסלדנעמ המלש ךָאנ רָאי ןעצ ----
 ,1958 ,6 ירּפַא

 רעטעברַא עשידיי יד ןופ סורג ַא ---
 .לארשי תנידמ ןצ עֶקטירעמַא ןיא
 ,1958 ,27 יַאמ

 ַא -- דיַאס'טסיא ןופ ץרַאה ןיא ----
 טסילַאיבָאס ןשידיי ןרַאּפ לָאמקגעד
 ,1959 ,23 ץרעמ .ןָאדנָאל ריאמ

 -ָאטעג ,ןײטשדלָאג דרַאגרעב טעװַא ----
 ,1959 ,18 יצעד .רעפמעס

 -ָאמַארבַא .י :דָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,26 ירּפַא .ונוא טימ ָאטינ רעמ שטיװ
3, 

 רַאפ טנװא :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .לעטָאה רָאדָאמָאק ןיא ןינַאכ םוחנ
 ,1963 ,16 ינוי

 יטּפעס .טייהיירפ ןצ ײרעּפַאלטש ןופ ----
7 1963, 

 עקיסקעמ ,סיווַאֿפ

 ,1948 ,15 'װָאנ .קעדַאלװ .ב ,טַאּפ בקעי
 -עװַאב עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ----

 יַאגרָא הליהס עשידיײ יד ןוא גנוג
 ,1950 ,15 ילוי .עיצַאזיג

 רעשידיי ןופ עלַאר ןוא עבַאגפיוא ----
 -ידי רעד ןיט גווגעװשב-רעטעברַא
 ,1952 ,,טפעס .הליחס רעש

 .סעדַאלװ ךורב ןופ טנעדנָא םוצ ----
 ,1953 ,'צעד

 ףסוי ןגעו) רעטרעװ גוגעג ָאטשינ ----
 "ןריובעג ןט770 ןייז וצ שַאיראכַאז הדוהי
 | ,1954 ,1 'צעד .(גָאט

 ידֲאֿפ .םינינע עשידיײ עלעוטסַא ----
 'עברַא ןשידײ ןופ עיצסַא עטסרַאטש
 .1955 ,"וװָאנ .טעטימָאק -רעט
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 ַא -----

5, 
 ן8:60 ןיײז ןצ לזײמ היבוט 'יר ----

 ,1957 ,'װָאנ .לבוי

 ,ןײטשןירג לשרעה ןצ גנ1וסירגַאב ----
 ,1961 ,'ָאנ

 עקיסקעמ ,עמיטש יד

 ייובפיוא ןוא ףליה עטגייוצרַאפ / -- /
 רעד וצ טַאּפ בקעי ןופ טכירַאב .טעברַא
 -רַא ןשידיי ןופ עוויטוקעזקע רעלַאנָאיצַאנ

 ,1946 ,22 ינוי .טעטימָאק-רעטעב

 שידײ לטיפַאק דורעלַאב 8 .טַאּפ בקעי
 ,1948 ,20 יװָאנ .ןבעל

 יד ןוא לארשי תנידמ ןוא דנוב ----
 ,19 ינַאי .יגיס רבדמ ןיא המסלמ
7, 

 זורַאֿפ ,עמיטש רעונוא

 רעד ףיוא ןטנעמָאמ עדנריר .טַאּפ בקעי
 .רעטעברַא ןשידיײ ןופ ץנערעּפנַָאס
 1947 ,25 ץרעמ .טעטימָאק

 ןיא טיײרגעגוצ טָאה ןעמ ױזַא יװ ----
 ןײגַאב לָאז דנוב רעד זַא ןליוּפ
 ,1948 ,29 ,28 ,25 יטּפעס .דרָטמטסבלעז

 יובִק רעד ךָאנ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1951 ,16 יטּפעס .ןאהַאס .בא ןוּפ חר

 רָאפנעמַאזצ :ךָאװ וצ ךָאװ טפ ----
 ןיא טעטימַאק-רעטעברַא ןשידיי ןופ
 ,1951 ,23 'טפעס .קרָאי ןיג

 ירא רעשידײ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 1951 ,23 יטּפעס .טעטימָאקט"רעטעב

 ,1951 ,24 'טקָא .דָאװ ןצ דָאװ ןופ ----
 ןיא עױרָאּפילַאס רעביא עזייר ַא ----

 יָאק רעטעברַא ןשידײ ןפ חוחילש
 ,1952 ,2 ינַאי .טעטימ

 יטַארקַאמעד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 -רַא עשידײ יד ןוא ןשנעװנַאק עש
 ,1952 ,26 ינוי .סעיצַאזיגַאגרָא-רעטעב

 סחנּפ רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1952 ,20 'טקָא .דנָאּפ"לרַאק

 ,דנוב רָאי 595 :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1952 ,20 'טקָא

 -ןעמַאזוצ ןפיוא ןטנעמָאמ עדנריר ----
 ירַא ןטידײ רענַאקירעמַא ןופ רַאּפ
 ,1953 ,6 יַאמ .טעטימטסירעטעב

 ,20 יני .השורי עקיטסיײג רעזגוט ---- ירּפַא - .ץנערעפגָאק עטיטכיװ
3, 

 ,1953 ,24 ילוי .ןעגנולמַאזרַאֿפ יירד -----
 ןופ ןטייקיטעט - ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ןיא טעטימָאק רעטעברַא ןשידיײ
 1954 ,15 'נַאא .3

 ײװצ ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 -רעטעברפא ןופ עגײא -- ס1שנעװטָאט
 ירַא ןלַאנָאיצַאג ןשידיי ןופ ןוא גניר
 ,1954 ,8 יני .דנַאברַאפ רעטעב

 ןופ ץנערעפגָאט :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,3 יבעפ .טעטימָאס'רעטעברַא ןשידיי
5, 

 עקידנעמוק :ךָאװ וצ ךדָאװ וועט ----
 -רעטעברא ןשידיײ ןופ ץנערעפנַאט
 ,1955 ,4 יַאמ .טעטימטס

 -עברש ןשידײ ןפ רָאפנעמַאװ3צ ----
 יַאמ .עסירעמַא ןיא טעטימָאט'רעט
8, 1955, 

 ץנערעפנָאק :ךָאװ וצ דָאװ ןוב ----
 ילוי .טעטימָאס רעטעברַא ןשידיי ןופ
8 1955, 

 יקסגיבוד דוד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1955 ,8 ילוי .לארשי ןיט

 -:ןיאג ןופ טסָאג רעד ליטסטיעג ----
 ,1956 ,14 יאמ ."לטנָטשענרעט

 עיצַאגעלעד :דָאװ וצ ךָאװ 9 ----
 ןיא טעטימאט רעטעברַא ןשידיי ןופ
 ,1958 ,24 'בעפ .ןָאטגנישַאװ

 יָאק טיוב ײלעגָששעגרעטניא , רעד ----
 ,6 ץרעמ .רעזײה-יוװ עציטַארעּפָא
8, 

 ןיא רעדײגש-עמַאד רענגַאטירעצמַא ----
 ,1958 ,15 ץרעמ .טיירטש

 ןופ ןטַאט דוַאש עגעגיושרַאּפ יד ----
 ,1958 ,9 ילוי .טרעדנוחרָאי ןט"0

 טעטימַאט-רעטעברַא רעגַאטירעַא ----
 .םײהכײלגרסַאר רַאֿפ ףמַאס ןיא
 ,1958 ,21 'צצד

 עימעדַאקַא טיטװקליה סיִרָאמ יד ----
 ןשידיי ןופ לטיּפַאס רעסיטכיװ א --
 ,1959 ,17 ינוי .עקירעמַא ןיא ןבעל

 רעקירעי 25 :ךָאװ ןצ ךָאװ עטס
 ימַאק רעטעברַא ןשידײ ןפ ליבי
 1959 ,1 ילוי .טעט
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 עיפ ַארגָאיל ביב

 ךעמַאד ןופ ץנערעפנָאק :ןציטָאג --- .ַאב יד ןוט לטרשי יא ןלאװ יד ----

 .1962 ,6 ינוי .עקירעמַא ןיא רעדײגש ,1959 ,9 יטקָא .דנוב ןופ גווקילײט

 1962 ,2 ילוי .סיאול דוד רעוט ,1960 ,4 'בעפ .לבוי ַא ןצ ךיז טײרג

 "עּפָאָאק ליטסקעט רעד :ןציטָאג --- -רעטעברַא רָאי 60 גנורעײּפ יד ----
 .1962 ,18 'טקא .לארשי ןיא ןיטַאר ,1960 ,19 יַאמ .גניר

 גנוָאמרעד ַא :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- רעש ןופ גגורעײפ יד ;ןציטָאג -----

 ןופ לטיּפַאק דעלרעדנוװ ַא ןגעװ ,1960 ,3 יטקָא .זיײא 8

 2 ןטסילַאיצַאס עשידי יד ןפ ןעמ
 'סִא יד וןגעװ .ךָפח ןצ ךַָאװ ן19 ------ .1960 ,8 'טקָא

 ירעטעברַא ןשידײ ןופ ןטעטיװיט יב ןפ רעטסעװש יד :ןציטָאג --

 ,1963 ,14 ינַאי .טעטיצָאט ,1960 ,28 'טקָא .שטיװעלַאכימ שינ
 ץנערעּפנָאס :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ----

 טעטימַָאקירעטעברַא רעשידיי רעד ----
 ,1963 ,25 י'נַאי .גניר-רעטעברט ןופ

 ,17 ינַאי .סערגגָאק ןשיטסיגויצ ןגעװ
 טימ ָאטינ רעמ שטיװַָאמַארבַא .ר ---- ,1

 1963 26 לירּפַא ווא  גָאטנריױבעג רעֶקיִרָאי 80 : ןציטָאנ ---
 רַאֿפ טגװט ןַא :ךָאװ ן3 ךָאװ ןופ --- 1961.  ,13 ץרעמ .שטיװַָאמַארבַא ןופ

 ,1963 ,16 ינוי .אמַאבַאלא יט םזיסַאר ןגעק טעטימ
 .טײהײרפ ןצ ײרעּפַאלקש ןופ ---- .1961 ,6 יַאמ

 1963 21 'טּפעס  ןֵסָאר ןגעק ץנערעפנָאק עסיורג יד ----
 יידיי ןכרוד ןפורעג עיצַאגימירקסיד
 סעבַאגסיוא ענעדיישרַאפ ,13 יני .טעטימָאטרעטעברַא ןש

 .ןרָטװעג יורג טכַאג רעביט ,טַאּפ בקעי 1

 :סערייא סָאנעוב .ךוב שטיװעלַאכימ שינייב יטפעס .םיובלגיז רוטרא ןופ שא יד ----

1 1961. 1, 

 לארשי .רוּפש סגײּטשנטכיל ףיוא --- רעגַאקירעמַא יד ײב בוט סוי ַא ----

 -219 11967 ,עקיסקעמ ,ךוב-ןייטשנטכיל ,1961 ,13 'טקָא .רעטעברט רעדייגש}

 25 ירַא ןשידײ ןופ ץנערעפנָאק טנגעג ----

 יָאטסיה ןיא .תוחכ עמַאזניײמעג טימ ---- ,1961 ,23 יװָאנ .טעטימָאק-רעטעב
 ירא ןשידיי ןופ ץנערעפנַאק} העש עשיר .רָאי 70 יקסגיבוד דוד :ןציטָאג ---

 ,1939 ,9 'װָאנ ,(טעטימָאק-רעטעב

 ,"ענליװ, ךובלמַאז .עגליװ לָאמ יירד ----
 1940 ,קרָאי ןינ

 רעגליװ ןטימ ןשינגעגעגַאב יירד ----

 ןופ עבַאגסױא לבוי עקירַאי 40 .שטגערב

 ,1962 ,2 ץרעמ
 ןטידיי ןופ סעמַארגעלעט : ןציטַאג ----

 'טוט ןגעװ טעטימָאק -רעטעברַא
 ,ץרעמ .ןדיא רעגליו 4 רָאפ לײטרוא

2 1962. 
 ,קרָאי וינ ,267 שטנערב-,ריַא .ןַאהַאק .א ןוּפ היוול יד : ןציטַאג ---

 ןוט ןדיא -- םעדעמ רימידַאלװ ---- ,1962 ,27 ץרעמ

 סירָאמ -- םעדעמ רימידַאלװ .טייקשידיא "עברַא ןשידײ ןופ ץנערעּפנָאק יד ----
 96 :עבַאנסױא-שטנערב-ר .ַא ןַאמיז ןךי ןופ ץוש םוצ טעטימָאק'רעט
 טעטימָאקירעטעברא רעשידיא רעד ---- ,1962 ,9 יַאמ .דנַאלסור ןיא

 ,עמיטש עשיטסילאיצָאס .עטירעמַא ןיא יעמַא טפ ץנערעּפנָאק עט'67 יד ----

 ,1940 ,ינאי ,קרָאי וינ ,22 יַאמ .גניררעטעברַא רענַאקיר
 -רעטעברַא ןשידיא ןופ טייקיטעט ---- ,2
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יױבפיוא  ,גנוטער ,ףמאק .טעטימָאט

 "רעטעברא ןשידיי ןופ רָאפנעמאזוצ-דנאל)

 ,קרָאי וינ .(1942 ,'צעד 2018 טעטימָאק
3, 

 ןטטרע םוצ ןברָאטשעג ןךיא םחנ יו ----
 ,צעד ,קרָאי ןינ ,גנוטייצירעדניק .לָאֹמ
1, 

 יליִבוי םוב לָאמַא ןופ השעמ ַא ----
 ,קרָאי וינ ,גנוטייצירעדניק .רנוב ןוב
 ,1947 'צעד

 "כערעג ."סרעצמיײט-דלא; ןציײדרד יד ----

 ,1953 ,ילוי ,קרָאי וינ ,טייקיט

 ןופ טײקיטעט רעד ןיא ןטנעמָאמ
 ירעדניק .טעטימָאסירעטעברַא ןשידיי
 .גניר

 עיזיויד ןעיורפ ןצ גנוטירגַאב א ----

 .טעטימטשס-רעטעברַא ןופ
 .קרָאי וינ ,עבַאגסיוא

 .גבוי רעוא וצ גנוסירגַאב א ----

 ,1960 י,קרָאי ןינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 105 טטײרטשעג ןבָאה סע ןעװ ----

 ,סעײנ עטצעל .רעדײבשרעמאד טגזיוט

 ,1958 ,21 ץרעמ ,ביבא לת

 ןיא ערדעטַאק טיװקליה סירָאמ ----

 עטצעל .טעטיזרעװיגוט - סײדנַארב
 ,1959 ,11 ינוי ,ביבא לת ,סעיינ

 טעטימָאפ רעטעברַא רעשידיי רעד ----
 .סערגנָאָק רעשיטסיגצ רעד טא
 ,ןרובלעמ ,סעײנ עשידי עשילַארטסױא
 ,1961 ,3 ץרעמ

 .רעטעברַא ןשידיא ןופ לָאר יד ----
 ,טסָאּפ עשידיי .עסירעמַא ןיא טעטימָאט
 ,1956 ,27 ילֹוי ,ןרובלעמ

 עלעיצעפס

 זע,

 לארשי תנידמ ,עניטסעלַאּפ ,םזינויצ
 רעכיב

 -ײר עטידײ טימ ןסעומשט .טַאּפ בקעי
 ,קרָאי וינ ,לַאװק רעד .לארשי ןיא רעב
 יידז 277 ,0

 1999 --1921 (ב
 ןעלקיטרַא

 עשרַאװ ,גנוטייצסקלַאֿפ

 "'עשראװ ןופ גנוציז עטשרע יד /,ּפ .י/
 ילוי .ןסירעגּפָארא טַארחליחק רעװ
8, 1924, 

 יָאמ, ןופ םכח'דנַאל רעד .טַאּפ בקעי
 ,1924 ,9 ילוי ."טגעמ

 ,11 ילוי .רעטָאלב ןצַאלּפ סע ןעװ ----
4, 

 ץרעמ .טייג "יחרזמ, ,ַאש-ַאט ,רענליוו .י
3 1925, 

 "בה רה ןפיוא דַארטטסַאמ רעד ----
 ,1925 ,31 ץרעמ .םיִּפ

 ילי .עֶפַאי ןיק ףיש ןטימ .טַאּפ בקעי
0 21, 22, 1925, 

 ,סעיִגָאלָאס עשינַארַאב יד רעביט ----
 ,1925 ,4 יגיוא ;231 ,28 ,24 ילוי

 םעד רעטנוט -- תוטובק יד רעביט ----
 ,1925 ,10 ,6 ,5 'גיוא .עובלג גראב

 ,/ 'גוא .רעבַארַא יד ןגָאז סָאװ ----
5, 

 ףילג ןיא -- תוטובק יד רעביא ---

 ,1925 ,11 'גיוא .טילעה

 ,ביבט לת -- רירֲאְי ַא למיה ןֿפיױא ----
 ,1925 ,14 'גיוא

 טפאכ ןעמ 8 דרע טפיוט ןעמ ----
 ,1925 ,21 'גיוא .תואיצמ

 י'ניוא .היגגד -- עגיטסעלַאפ רעביא ----
5, 1925, 

 -דַא ןעמוקַאב רעטעברפ ןעגָאק יצ ----
 יטּפעס ;28 'גיוא .עגיטסעלַאּפ ןיא טעב

1925, 
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 יױזַא יװ -- ןרעמַאלט עטסופ יד ----
 ןיא "םייה עשידײ, יד סיוט טעז סע
 .1925 ,4 'טּפעס .לארשי ץרא

 יטּפעס .םידיסח רעגָאלבַאי יד יב ----
1, 1925, 

 ייוא ןיא -- תרגס תרגכ'תכלס ----
 יטּפעס .םיפוצטה רה ןפיוא טעטיסרעוו
8, 1925. 

 עשידי יד רעדָא טבש רעשידיי ַא ---
 ,1925 ,25 יטּפעס .ןסַאמ

 :סעלַאּפ עגנײמ ןופ -- טלעװ עגעי ----
 ,1925 ,2 יטקָא .ןביטַאג רעגיט

 .סעקרעשטשַאי טימ טכַאל ועמ ----
 .1925 ,16 'טקָא

 "ירד יד רעדָא -- הילע עטרעפ יד ,יווַאי
 ,1925 ,15 יוָאנ .עט

 ,18 'יצעד .דירֲאי ןןפ סירוצ .טָאּפ בקעי
5, 

 ,12 ירפַא .לארשי:ץרא ןופ ןסורג ,וו ,י
6, 

 ןוא ןָאעל ןַאּפ ,עשוז יר .טַאּפ בקעי
 ,1926 ,18 יַאמ .רָאסעפָארּפ רעד

 עמַאמ יד טָאה עטַאט רעד ,רענליוו ,י
 ,1926 ,9 ינוי .ןעמוגעג

 ."םייה רעלַאגָאיצַאג, ןיא חורצ .,יוװַאי
 ,1926 ,9 ילוי

 ,1927 ,27 יַאמ .ןטסיגויצ ןביז ,רענליוו ,י

 רעגגוה ןופ םַאזגנַאל ןברַאטש רימ -----
 ,1927 ,19 ינוי .טייקכאװש ווא

 רעד ןצ ןעמענ לָאז ףוס 8 /,פ ,י/
 ,1927 ,11 יטּפעס .ליּפט-קזןד

 טאר :הליהק ןיא עטַאבעד-גגודליב -----
 ,26 'טקָא .טַאּֿפ בקעי ןופ עדער --
927 

 טימ טריפ ןיילַא ןבעל סָאד ,טַאּפ בקעז
 ,1927 ,3 'װָאנ .חוכיו םעד ךײא

 ןוא טײקכעלטלעװ רַאפ ףמאק ןיא ----
 ,1927 ,9 'װָאנ .רומלוק

 ,1927 29 ינוי .ביטַאג ,יװַאז

 -ּפָארַא יב ןוא סרעלעק ןיא .טַאּפ בקעי
 'בעה ןעמ טגרעל סנדָאל ענעזַאלעג
 ,1928 ,123 ילוי .שיאער

 ןָאזשואי ןגעװ :ןציטָאג .רענליוו ,י
 עכעלטפַאשלעזעג ןוא רתסא עטרבח
 .1928 ,12 יטקָא .עגעיגיה
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 עיפַארגָאיל ביב

 ייופ ןיא רָאֿפ טמוק סָאװ ,טַאּפ בקעי
 ,1929 ,25 ינַאי .םזיוויצ ןשיל

 תוחּפה לכל "רעטסעװש יד לָאז ----
 ,1929 ,17 יַאמ .ןרעמש טי

 ,24 יַאמ .טגטײװ רעד ןופ לסיב ַא ----
9, 

 ןבָאה ןדײי טרעדנוה ײרד סָאװ ,יליוו
 ןוא דרע רעד ןיא טקַארבעגנײרא
 ,1929 ,10 ינוי ידנעפע םעד ןיא

 גנוציז רעטצעל רעד ןופ סענעצס ----
 ,1929 ,7 ילוי .טַאר-הליהק ןופ

 .ןעייג םיתמ ,ערַאװ ַא טכַאמ .טַאּפ בקעי
 ,1929 ,12 ילוי

 ,1929 ,2 'טּפעס .םידגוב ,רימ ,יליוו
 ,4 יטפעס ןַאמצײװ זיא טידלוש ----

9, 
 ַאלסעד עטסיטולברַאפ יד ,טַאּפ בקעי

 ,1929 ,15, 13 יטּפעס .עיצַאר
 טימ ןַאקצַאי לרעטָאֿפ סָאד ,רענליוו ,י

 ,1929 ,26 יטּפעס .םינב יד
 ןלוש יד ןעגנערבמוא זומ ןעמ ,וװ ,י

 ."טנייה רעד טרעלקרעד "אשי, ןופ
 ,1929 ,3 'טקָא

 ןכערברַאפ ןוא עיצַאסנעס ,רענליוו ,י
 ןוב ןפיש עגעקגוזרַאּפ ,טייז ןייא ןופ
 ,1929 ,6 'טקָא .טיײז רעטייװצ רעד

 "ירָק ,עטרעּפמולעגמוא ,עטלַאק .,וו ,
 ,1929 ,13 יטקָא .שינעפעשַאב עלקיכ

 יָאװ ןא ?לָאפ םוצ ןעמוק רימָאל ----
 .העש עטצעל יד זיא סע :ןענער
 ,1929 ,17 'טקָא

 -דלָאג רָאטקַאדער עינַאּפ .טַאּפ בקעי
 רעײא טימ רעקיטכיורַאפ ,גרעב
 ,1929 ,29 'טקָא .םערוטש

 'פָא ךיז טָאה םיוב ןופ גײװצ א ,יליוו
 ,1929 ,29 'טקָא .ןסירעג

 ,1929 ,6 'װָאנ .טביירש ןעמ -----
 'יײװ סָאװ ןוא רעבַארַא יד .רענליוו ,י

 ,1929 ,8 יװָאנ .רעט
 ,13 'װָאנ ןקעטש ןײז זיא ואט .יליוו

9, 
 עקסווָאבישזג ןופ ןרעה יד ,טַאּפ בקעי

 ,1929 ,15 'װָאנ .ךנת רעד ןוא
 .רעטסניפ ךױא זיא קרָאיריג ,יליוו

 ,1929 ,16 'צעד
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 רוז ןייז ןוא טַאֿפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .עקירעמַא ןיא "םזינָאײז, ,טַאּפ בקעי
 ,1930 ,24 ,22 ילוי

 ,19 יגױא .שידק רעשיגַארט רעד ----
0, 

 יטּפעס .זַאקוַאק זגוא טיג עיגעמור ,יװַאי
8, 1930, 

 ןיא תואיבג טגָטז סילַאיב .1 .ח .וו ,י
 ,19 יטּפעס .ענרָאק ןיא ןוא ץרָאיריג
0, 

 ,17 'יטקָא .דיחי ןב סלהק .,רענליוו ;י
0, 

 ,1930 ,26 טקָא .ןיט ילעוּפ עקניל -----
 ,7 יװָאנ .רעכירקה לע חצגמל ,טַאּפ בקעי

0 
 א טָאמ רעדיװ ןױוש טײג ןעמ ,יליוו

 יװָאנ .סעזערּפ ַא ןביילק ןוא יָאְלַאְק,
9, 1930, 

 8 ,בר 8 -- סיליב טָאּפש .רענליוו ,י
 ,21 'װָאנ ."רעכַאמ; 8 ןא רעלקעמ
0, 

 זדווא ןָא סע טײג סָאװ , .טַָאּפ בקעי
 1930 ,26 'צעד "ןןךדיײ

 טוט סע סָאװ) טייז רעגעי ןופ ,רענליוו ,י
 ללכ} ייב ךיז טרעה סע סָאװ ןוא ךיז
 ,11 ,4 'נַאי ;1930 ,28 ,21 'צעד ,("לארשי

 ,7 ירְּפַא 123 ,18 ,3 ץרעמ ;2 'בעפ 9

 ,23 'טּפעס 123 ינוי ;19 יַאמ 226 0
 ,2 'װָאנ ;16 ,10 'גיוא ;19 ילוי 1

 ,1936 ,7 ילוי ;1934 ,22 'טּפעס 2

 א טימ טיג השעמ 8 ,אידג דח ,יװַאי
 ,ךוב סײװ 8 טימ רָחֹנ עלעגיצ סייוו
 ,19231 ,11 'בעפ

 .לארשי ץרא ןיא ךָאװ 8 .טַאּפ בקעי
 .1931 ,20 'בעפ

 רעגײטש ןא ןליופ ,לארשי ץרא ----
 ,1931 ,27 ץרעמ .עטלפייװטרַאפ ןופ

 ןשיטסיוויצ ןופ דלעפ ןפיוא ,רענליוו ,י
 1931 ,12 ינוי .שואי

 1931 ,16 ינוי ? ױזַא יװ .טַאּפ בקעי
 1931 ,3 ילוי ןלָאֿפ סגאמיצייוװ -----

 ,1921 ,26 ילוי .לוג ןיב ןריצודער -----

 ןא "טנײה, ןשיװצ טּפשמ ַא ,יליוו
 'טפעס .אתזיו ןבילוט "טאלבעגאט}
8, 1921, 

 .הרות תחמש ןוא קילטיב .טַָאּפ בקעי
 ,1921 ,8 'טּפעס

 רעקידגסניז ַא ןופ ןעיירשעג .רענליוז ,י
 ,1931 ,16 'טקָא .ףיש

 ,1921 ,16 'צעד .דירֲאי ןןפ קירוצ .וװ ,;י
 ירעטנוא טיִג טעװ םזיוויצ ,טַאּפ בקעי

 ,19232 ,1 ינַאי .ןייג
 ."ץרַאה לופ ַא ײז ןבָאה םיצרש;ע ----

 .1932 ,29 ינאי

 בקעי לאומש יר בוט םוי טוג .,יליוו
 ,19232 ,28 ץרעמ .ןַאקבַאי

 ,1 ירּפַא ןטסָאמעגנָא יװ .טַאּפ בקעי
2, 

 רוקיּפֲא וװ ?חבש לוליח וװ ,יליוו
 עיקסרעפ וװ ? ןרענָאיסימ וװ ? תוס
 ,19232 ,3 ירּפַא ? טעליב ָאלֶט

 טכַאג יד -- הלילה יצחב יהיו ----
 ,1932 ,22 ינוי ,26 עססוָאבישזג ףיוא

 'ןירג ,יװָאגאר ,יטסויטָאבַאשז .יליוו
 ,1932 ,5 יטקָא .םיוב

 יװָאנ .רעדניק עשיטאבעלאב ,טַאּפ בקעי
4 1922, 

 ַא טכַאמעג טָאה "טנעמָאמ , רעד .יליוו
 סעװוַא ןוא "טגײה , ןפיוא ּפָא-דלָאה
 ,12 'װָאנ .יקסגיטַאבַאשז טביורעג
2, 

 "עג עטיטסיגטיזיװער סָאד ,טַאּפ בקעי
 ,1932 ,18 "וָאנ .געלש

 .סרעגַאלש טימ סענָאדַאמירּפ ייוו'צ ----
 .1932 ,27 יװָאנ

 'װָאנ .עסערּפ רעשידיײ רעד ןוּפ ,יליוו
 26 ,13 ,6 ןֿב יצצד ;29 :24 ,19 ,17 0

2, 
 421 ,13 ילוי ;21 ,20 ינוי .רוציקב -----

 ,1932 ,15 יצעד ;8 'טפעס
 ,4 ינאי .עסערפ רעשידיײ רעד ןופ ----

3, 
 ,1933 ,10 ינַאי .הלילה יצחב -----
 ןקידעקעמש םוצ למילב ַא דָא ----

 ,1933 ,17 ינַאי .טעקוב
 ,סעטּפ רעלַאגָאיצַאג רעד .טַאּפ בקעי

 ,1923 ,17 ינאי .המואה רש רעד
 א ןוא דג ,ןבואר ןופ דנַאל סָאד .יליוו

 ,1923 ,30 ינֲאא .השנמ טבש בלַאה

 ,1933 ,21 יַאמ .הסנרּפ ןפרַאד ןדיי ----
 ןוא 'ישזדישזא "! רעלטיח ליה; ----

 ,1933 ,22 יַאמ .םזינויצ סיטסװָאמד
 ,1933 ,29 ילוי ,5 ינוי .ןביטַאג -----
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 ןטַאדלָאס טגזױט סיצפופ .םַאּפ בקעי
 ,1933 ,9 ינוי

 ,1933 ,26 ינוי .רעגעזעװעג ַא ןגעװ ,יליוו
 ןוא לעג ,ץרָאװש ,טיור ,ןיורב ----

 ,19233 ,29 ינוי .עטַאילעּפָאּפ
 םזילַאיבָאס -- ןטלעװ ײװצ ,טַאּפ בקעי

 .1933 ,30 ינוי .םזיוויצ וא
 ,1933 ,7 ילוי .םזיגויצ ןגעװ ןירב ----
 ,16 ,14 ,8 ילי .רעײא ענגעדלָאג ,יליוו

0 1933, 
 -ןָאטַאיּפַטליגג יד ףיוא עזײר ַא ,יליוו

 ,19233 ,19 ילי ןרעסַאװ רעֶק
 יז ןצ ןעײג ןטסיניצ יד יװ ----

 ,1933 ,22 ילוי .טלַאװ-סערגנָאק
 ,23 ילוי ןעשעג רעדיװ זיא סעּפע ----

3 
 יךעטנוא הכולמ עשידײ .טַאּפ בקעי

 ,1923 ,28 ילוי .סגגעוװ
 רעד -- תרשמ רעד טָאטשנָא ----

 ,30 ילוי .טַאירַאטעלַארּפ רעקידנפמעק
32, 

 ןייז ,המחלמ -- זיא גנוגעּפַאה ןייז ----
 ,19233 ,4 יגיוא .טולב -- זיא ןגרָאמ

 יגיוא .יטרַאֿפ טיג ךָאנ ןעגײז ײז ,יליוו
9, 1933, 

 א .טַָאּפ בקעי
 ,1933 ,1 'טּפעס

 ןײז א סערגנָאק רעקירעיורט ,יליוו
 .1933 ,5 יטּפעס .עטַאלרעלטיה עלעג

 ?טשינ יצ ,ןעײרש ןעמ לָאז יצ ----
 יװָאנ .עגַארפ עטַאקילעד 8 זיא סע
2, 1933, 

 ,1933 ,2 יצעד .ךעלדיײמ עגײש ----
 יצעד .השעמ עשיטסיגויצ ַא ,טַאּפ בקעי

3 1933, 
 סע ,םָארגָאּפ טשינ ,םָארגַאּפ ָאי ,יליוו

 ,1934 ,17 ינַאי .םולש יב ןיוש טלַאה
 טופטוַאב עסװעטַאיּפַאלינג ,טַאּפ בקעי

 1924 ,4 ירּפַא .ךיז
 רעד ,ןכיק ערשכ ,תבש ירמוש ,יליוו

 ןוא לארשי ץרא ןופ תוכז רעסיורג
 ,19234 ,18 ירּפַא .ויצ ןופ םילעוּפ יד

 .ײס יװ ײס זדעא וצ ײװיײװ ----
 ,1934 ,30 ינוי

 "סםיוא רעדנַא ןײק טיג ןבָאה רימ ----
 / 1934 ,5 'טפעס .געװ

 .פָאק 8 רַאְפ טנופ

4 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 .סעקיודַאסָא ןוא ןטעקיפ .טַאּפ בקעי
 .1934 !7 'טפצס

 רעֶקיִרָאי קיסיײרד ןוא ןביז רעד ----
 ,1924 ,30 'טּפעס .גירק

 -ָארטסַאטַאפ ַא רַאּפ ןעייטש רימ ,יליוו
 ,19234 ,27 יטקָא .עפ

 ,1924 ,22 ,15 'צעז .סביוט-תבש ----
 ,4 ,2 ץרעמ ;23 ,9 'בצפ ;19 ,12 ,5 ינַאי

 ;21 ץרעמ :22 'בעפ ;1935 ,25 ,11 יַאמ 6
 ,1936 ,11 ילוי ;25 ,11 יאמ

 .עסערפ רעשידײ רעד ןיט ןקילב ,ּפ .י
 ,1935 ,13 'בעמ

 ,1925 ,18 ירּפַא .תסורח ןוא רורמ ,יליוו
 ,טַאטוּפעד ןשידײי ַא ךָאֹנ געיעג ----

 ,1935 ,30 יֵאמ
 -- לזײמ יציריומ סעזערפ-עיציוו -----

 ,2 יי .טָאלֿפ ןשידי ןופ ןַאטיּפַאק
5, 

 ,19235 ,9 ינוי .טעֶקיּפ ײװצ ,טַאּפ בקעי

 ,1935 ,15 ילוי ןטרָאד ןוא ָאד ןופ ,יליוו
 ,1936 ,20 ינַאי .עביל עסיטייזגגעק ----

 ,19236 ,25 יַאמ .עלעג ןגרָאמ טוג ----

 טביא ...השעמ עטלַא יד רעדיוװ -----
 ילוי .סערגנָאקיטלעװ ןגעװ יז זיא
0, 1936. 

 'ניוא .םיובגירג .י ָאװַארב .טַאּפ בקעי
7 1926, 

 אקסאמ רעד ךײא טלעפעג יװ ,יליוו
 -ןרעג יזַא םעד ןענײמ רימ ?דַאר
 ,1936 ,10 יגיוא .סערגנָאק-טלעװ םענעפ

 רָאג זיא "קינעשזד יטאנא רעד ---
 ,1926 ,12 'גיוא .הדגה יד ןסיױא

 -ןבַאק רעזעיגילער:לַאגָאיצַאג רעד ----
 ,14 יטּפעס .ןליוּפ ץנַאג רעבי רעמָאי
6, | 

 יטּפעס .סעגַאטטלרַאשי-טסיּפ .טַאּפ בקעי
6 1936, 

 יישזג ףיוא ןיוהילגיצ עטלַא סָאד ----
 ,1936 ,25 יטפעס .עקסווַאב

 יד ןוא רעג ןופ ססידנעס יד ,יליוו
 ,6 'טקָא .עיצַאוקַאװע ןופ ןטנעגַא
6. 

 גָאט עכעלטּפאשלעזעג ,ןעגנוירסַאג .וו
 ןַאמלעדניא יה ןָא טפור ןטסישזַאט
 ,15 'טקָא .ןגעלָאק עגײז "טגייה, ןץא
6, 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יטקָא .טיט-גנוטייצ ןופ ךעלסערב ,יליוו
 .1936 121 'װָאנ ;22 ,17 ,4 ,2

 לצרעה .רד ןשיװצ ךערּפשעג רעד ----
 'סינימ ןגעװ יקסװָאלטישז .רד ןוא
 יטקָא .רגוב לידבהל א עװעלּפ רעט
8 1930 

 .ןעגנוטײב עשידײ יד ןוא דוב ----
 1936 ,29 'טקָא

 רעטסיגימ ןגעװ עסערפ עשידיי יד ----
 ,16 יוָאנ .ןטקעיָארּפעיצַארגימע סקעב
6, 

 רנ רעד טיג טנערב סָטורַאפ ,ּפ ,י
 ,1936 ,17 יװָאנ .דימח

 .טטעסַאיּפ זיב שרַאמ רעד ,טַאּפ בקעי
 ,1936 ,20 י'װָאנ .ענ

 -ןוטײצ עשידיי רעצניװַארּפ ןיא ,יליוו
 .1926 ,21 ,3 'צעד .עג

 'ץניװָארּפ עשידיי יד ןביירש סָאװ ----
 1926 ,13 ,6 ינַאא ןעגנוטיײצ

 ,1937 ,8 ינַאי ."ןמא  ןיוש ןגָאז יז ----
 גנוציז רעטצעל רעד ןופ סענעצס -----

 ,1937 ,9 ינאי .גנוטלאװראפ-הליהס ןופ

 האנה טַאהעג בָאה ךיא .טַאּפ בקעי

 ןעגגוטײצ עשיטסיויצ קידגעגעייל
 ,1928 ,8 ירּפַא .עשטרַאװ ןופ

 ןטסילַאגרושז עשידײ יד ןעװ ,יליוו
 ןײרא הכוס ןיא ןעגנַאגעג ןענײז
 ,1938 ,11 י'טקָא

 םעד ןצ טיירג דנַאלגנע ױזַא יװ ,וװ ,י
 ,1938 ,16 'טקָא .םזיגויצ ןפ ןברוח

 ,1938 ,25 יטקָא .ריוב רעיײב ַא ףיוא ,יליוו
 ,29 'װָאנ .םיכסמ זיִא בילּטֲאג .י ---

6, 
 ןוא רַאלָאד ןאילימ ַא ,טגיושזד .טַאּפ .י

 ,1929 ,22 יגיוא .רעפסנַארט-רעלטיה

 ןלַאנרושז ערעדנַא
 -יױרג, רעד ןופ סולש םייב ,טַאּפ בקעי

 רעזנוא .םזיגויט ןיא "הפוקת רעס
 ,1812 :1922 ץרעמ-"יבעפ ,עשרַאװ ,טייצ

 "עו טנגוי .עגיטסעלַאּפ ןגעװ .רעננוי .א

 ,1 'טּפעס ,(21) 6 'מונ ,עשרַאװ ,רעק
6 1614, 

 יןַאב םוצ .ןרָאװעג םיוקמ זיא ץלַא ----
 "רַאװ ,רעקעוו-טנגוי .םזינויצ ןופ טָארק
 ,10-9 :1926 ,1 'טפעס ,(32) 9 'מונ ,עש

 .הרות תחמש ןוא ךילַאיב .טַאּפ ,י
 ,1931 ,31 'טקָא ,קרָאי ןינ ,רעקעװ

 1906 -- 1999 (ג
 קרָאי-וװינ ,סטרעוװורַָאֿפ

 ןעגנוופָאה עטסידעשוצ יד ,רענליוו ,י
 יָאס ףיױא רעריפ עשיטסיויצ ןפ

 ,1945 ,3 ינוי .דגַאלסור-טעװ
 'גגע ןַא טימ ךערּפשעג א .טַאּפ בקעי

 עגַאל רעד ןגעװ טַאמַאלּפיד ןשיל

 ,1946 ,14 ילוי .עגיטסעלאפ ןיט
 רָאט דנַאלגגע ;ליװ יטפומ רעד ----

 ,1946 ,8 'טפעס .ןלעװ טיִג

 -ַארט עשיטסיגויצ שיטסיוומַאט יד ----

 יטּפעס .עיורַאפילַאס ןיא עידעמַאקיג
9 1946, 

 ליּפש רעשיטילַאּפ רעכעלדגעש רעד ----

 עשידײ ןשיװצ ןעגנַאגעגנָא זיא סָאװ

 ,17 'װָאנ .ןטסיגומָאק ןוא רעוטיללב
,6 

 ַא ןגעװ ףירב 2 ךרוד עטַאבעד 8 ----
 "עג ךעל}ןײּפ טלַאה סָאװ עגַארפ
 ,15 יצעד .טלעװ עשידיי יד צטנגַאּפש
6, 

 לארשי ץרא ןפ רעפטנע רעד ----

 ,6 'בעפ .טסירָארעט יד ןרסמ ןעװ
7, 

 רעשידײ רעד ףױא םרח א טגיל ----

 .'שטיד ןיא ןרעגט7 יד ןיא ךַארּפש

 ,1947 2 ץרעמ ? דנַאל

 ןעגײז ןדײ ןקיצוַאװט ווא ירד ----

 "עג ןײק טי ראג ףיוט ןעװעג רימ
 ץרַא ןגעװ טפנוקגעמַאזוב רעכעלנײט
 ,1947 ,12 'טקָא .לארשי

 .יןרָאטסינימ עשידיײא ----

7, 
 רענעברָאטשעג -ט ש רעץ ָא רעד ----

 ,2 'װָאנ .יכבא .י ז רעלעטשטפירש
7, 

 ןסָאלשעג טציא טָאה טלעװ יד ----

 ,/ 'צעד .ןדי ןגעװ סעטַאבעד ריפ
97 

 ןופ ןדלעה ןא ָאטעג ןופ ןדלעה ----
 ,1948 ,8 'בעפ .החפשמ ןײא ןיא בגג

 ,26 'טקָא
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 "ירט לזוםיא םעגײש ןפיוא ןדיײ יד ----

 ןוא עֶקירעמַט ןגעװ ןעמולח דאדיג

 ,1948 ,19 ירּפַא .לטרשי ץרא

 סָאװ קישטנַאק רעגרעזײא רעד ----

 ןב ןלױפ ןיא ןטסידוב טבײרט

 'טּפעס .טסיגיצ עטשלעפעג ןרעװ

2, 1948, 

 יטקָא .לטרשי דגַאל ןיא ןטסידגוב ----

4 1948, 
 .טלעװ רעד ףיוט ןדײ ווא לארשי ----

 ,1949 ,16 ינַאי
 טרערעג ןבָאה סָאװ "1108 יד ----

 1949 ,6 'בעפ .טידוגײװש

 ימַא רעגַאקירעמא םיײב ךוזַאב ַא ---

 ,לארשי ןיא דלַאגָאדקעמ רָאדַאסַאב

 .1949 ,20 ילוי

 ןופ ןרָאסעּפַארּפ יד טימ טגװַא ןַא ----
 טעטיסרעטיגוא ןטשיאערבעה םעד

 1949 ,27 ילוי .םילשורי ןיא

 "לקגיוו סעד ןגייל םייב גנורעייפ יד ----

 לח ןיא זיוהריסעיל םעד ןופ ןײטש

 ,1949 ,3 יגיוא .ביבא

 יד -- "א הינגדא ןיא דוזַאב ַא ---

 ,6 יגיוא .לטרשי ןיא הצובק עטסטלע

9 
 ןיא ןיירט ןעמוק רעדגיק רעטנזיוט -----

 ? ײז טימ ןעמ טוט סָאװ -- לארשי

 ,1949 ,13 יגיוא
 יָאָק עטמירַאב יד רעביא עזייר ַא ----

 ,20 יגיוא ."לאערדי קמע; ןופ סעינַאל

9, 
 ןא עקידעבעל ,ןלעה עשידיי יד ----

 ןעמונעגנײא ןבָאה סָאװ ,ענעלַאפעג

 ,1949 ,27 יגיוא .בגג םעד

 .לארשי ןיא רעדניק עגעריובעג יד ----

 .1949 ,28 'גיוא
 ערעזנוא טציא ןענגײז סָאװ ----

 1949 ,5 'טפעס ? ןטכילפ

 ,22 ירּפַא .םילשורי רֵטפ המחלמ יד ----

0 
 ןיא שיערבעה ןגעװ עגַארפ יד -----

 .1950 ,230 ילוי .לארשי ןשידיי

 "עמַא יד טכַארבעגמוא טָאה רעװ ----

 ינַאא ? ץנערעפנָאק עשידיײ רענַאקיר

0 1952. 

6 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןא טאניבַאר טפיוה ןיא ךוזַאב א ----

 1957 ,11 'גיוא .לטרשי תגנידמ

 עשידיא ןופ סערגנָאק םעד ףיוא ----
 'טפמעס .סםילשורי ןיט ןשטנעמיטסייג

5 1957. 

 לארשי ןיא ןדיא ןפ עגַאל יד ----

 ,29 'טּפעס .טרעסעברַאפ ךיז טָטה

7, 
 ןוא ןשינעגעגַאב עטוַאסערעטניא -----

 ,1957 ,6 'טקָא .לארשי ןיִא רעדליב

 ,1957 ,2 יװָאנ .לארשי ןיט ןטסידגוב ----

 ןוא רעבײרש רעד -- ןימיגב יר ----

 1957 ,29 'צצד .גאשרשי ןופ רעלנעד

 קרָאי-וינ ,טייצ רעזנוא

 זעַפנָאק רערָאמיטלַאב יד .טַאּפ בקעי
 ,19:16 :1942 ינאי .ץגער

 סָאד , ןענופעג טָאה ןייבשריה ץרפ ----

 1078 11942 ,ץרעמ ."לסגיװ סיצגײא

 'סםנישטַאס חלג ,טטסעלאז סָאדַאמ ----

 ,13 :1942 ,ילוי .טרטבצראטװש ןוא יס

 ;1943 ,טקָא ןוײ עטמעשרַאֿפ יד ----
2, 

 ,1379 :1945 ,ץרעמ .עּפָטרײא תאיצי ----

 יד) טייקכעלקריו ןפ לגיפש ןיא ----
 .(לארשי תנידמ ןגעװ סעיצולָאזער עשידנוב
 ,1948 ,טּפעס

 קרָאי-וװינ ,רעקעוו

 -עמ) "טסריוס ןײטסעלַאּפ, ,טַאּפ בקעי

 ץרעמ .(םיובנירג קחצי ןוא קָאטרעשט הש

1, 1943 175, 

 'ןײא, רעד בילוט גנוטלַאֿפש יד ----

 ,16714 :1945 ,1 ץרעמ ."גנוזייל רעקיצ ,

 יד ףיױא טדער זײװ ןעפיטס ,רענליוו ,י
 ,11110 :1946 ,1 ילוי .סרענרָאקיטירטס

 ןשיטילָאֿפ ןופ סעילַאװכ .טַאּפ בקעי
 ,6'7 :1946 ,1 יװָאנ .רגוש

 ינַאי .ץסיסטעמ ןיא לַאדגַאטס רעד ----
 י5 :1950 5

 י'שידיא ןוט שידיא ,עסירעמַא תולג ----

 514 :1950 ,1 'רפא .טייה
 "טי ןפ רעבײרש עשידײ קיטכעז ----

 978 :1951 ,1 'נאי .לטר
 'ןאמה ץוביק , םעד טלַאפש ס"פמ -----

 .5:4 11951 ,1 ילוי ."דח
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 ןיא סעיצוטיטסניא  שידײ ןגעװ --- ןופ גנוַאגנעטנוא ןגעװ תואיבג ----
 176 :1955 ,1 'טקָא .לארשי תנידמ ,11710 :1951 ,1 'װָאנ .םידיי

 רשי תוידמ ןיא רעבײרש עשידײ --- טּפמעסַאב זומ עיצַאזילַאוָאמעד ----
 ,6-5 11956 ,15 ינַאי .לא 1079 :1951, 1 'צעד .רעװ

 ,1 יבעפ .רַאפעג ןיא לארשי תגידמ --- .רעכעלייל עזָאר טימ ןקעדרַאפ טיג ----
 ,65 6 ,978 :1952 ,1 ינאי

 ,.לארשי ןיא השעמ ַא ןפָאלרַאּפ זיא ---- .םילשורי ןיא טגַאװ עטידרעייפ יד ----
 ,1956 ,1 'רּפַא ,3 11952 ,15 ינַאי

 זיב עװקסָאמ רעביא לארשי ןופ --- .ןעזײר םהרבא ןא רָאטנַאק ידע ----
 ,6'8 11956 ,1 ילוי .עטרַאװ ,574 11952 ,15 'בעפ

 עטשידי יד ןוא "טיײק עגעדלָאג,יד --- הי ןיא שידײ ןגעװ סעדער ןביז ----
 ,1 'טקַא .דגַא2סור ןיא עידעגַארט ,6-5 11952 ,1 'רּפַא .םילש

 ,968 6 יָה -- סגײא רעמוג גנידַאב רעד ----
 ,וטלוק עשידײי ןוא ןטסיוויצ ---- ,1952 ,15 'טקָא .תוילג ץוב

 ,877 11956 ,1 'װָאנ ןוב שרַאמ רעד א סעבמָאב ייווצ ----
 ןוא לארשי תנידמ ןיא "דגובא --- 11953 ,15 יבעפ .ביבא לח ןיא סָאּפַאט
 ,15 'צעד .יניס רבדמ ןיא המסחלמ יד ,5

 ,3'4 6 ץרעמ .לארשי ץרא ןופ ןרָאפ ןדײ ----
 רַאפ ריאמ עדלָאג ןפ עדער יד ---- ,10 :1952 4
 423 :1957 ,1 ץרעמ .'ןעריא רעד ןיא םילשורי ןופ רעגדער ײװצ ----

 ןיא "םילועא עשיטסיוומָאק יד --- יעװססָאמ ןפ רעגנד ןיא ,עשרָאװ
 43 :1957 ,1 ירּפַא .לטרשי ,5'6 11953 ,} 'רּפַא

 .םעסַאק ףרָאד ןיא ןכערברַאּפ רעד --- תניומ ןיא ץעזעג עיצַאטסיפנַאט ----
 18 ;:1957 ,1 יאמ ,65 11953 ,1 ינוי .לארשי

 .לטרשי תנידמ ןיא הרזג עײג 8 ---- יהונותב ןיגע ןוא ןטסירארעט ןינע ----
 .4 :1958 ,1 'בעפ .5'6 11953 ,1 'גיוא

 ...ריט ןברוד שידײ ןעמ טבײרט --- 18 2טא -- טעטש ײרד ןיא שידײ ----
 ,65 :1958 ,1 ץרעמ .םילשורי ןוא טעגעשז ,יטיס ץיט

 ,1 ירּפַא .לטרשי תנידמ ןיא שידײ ---- ,18-17 :1953 ,1 'טפצס

 877 8 ןוא סעוגטמ .ל .י ,זײװ ןעפיטס -----

 ָאלָאּפ ןיא גנורעי פ'לטרשי ---- ,65 11953 ,1 יטקָא .וָאלּטיג ןעב --

 ,43 :1958 ,1 ינוי .סדגוארג יטקָא .טרָאד שידײ ןוא ָאד שידײ ----
 ,1 יגוא .דײ 8 עֶקַאט זיט רעװ ---- 54 :1953 ,5

 44 8 ,1954 ,15 'בעפ ...םידרוי אט םילוע -----
 ,1 יטקָא .לארשי ןיא חטימש ןגעװ --- תא בגנ יא החיצר עשיבַארַא יד ----

 166 8 ,1 ירּפַא .רקוב החדש ןופ ײרשעג רעד
 ןוא טײקשידײ ,טײקמורּפ ןגעוװו ---- ,65 4

 877 11958 ,1 'װָאנ .הטימס ,1 יגוא .לטרשי תנידמ ןיא טידיי -----
 ןופ גנוגעקײלרַאפ ,תוילג ץוביק ---- ,5 4

 ילוי .טײקכעלסריװ יד טא -- תולג ןא תסנב ןיא סעיצקַארּפ יײװצ ----
 ,675 :1959 1 יטּפעס .דנאלסור-טעװַאס ןופ טסניד
 ןדײ ןָאילימ א ןגעװ םולח ַא ---- ,13 4 41

 ,6-5 11959 ,1 יצעד 'װָאנ .ןײטשדלַאג דרַאנרעב רבח ----
 טעָאּֿפ ןשיערבעה םוצ ץטירב ַא ---- ,6 :1954 5

 .םעדעמ רימידַאלװ ןגעװ ןהכ בסעי .ןעגנורעלקרעד עטצעל סגוירוג ןב ----
 ,12711 :1960 ,1 'טקָא ,1955 ,15 ינַאי

511 



 "טיב קסע ----
0 877, 

 ןיא סערגנָאק רעשיטסיוויצ רעד ----

 ,1 יצעד .לארשי ןיא

 .11710 :1961 ,1 'בעפ .םילשורי

 ץרעמ .ייוצ טְקַא -- ןטבל-רטירוג ןב ----

1961; 109, 

 יַאמ .טעבָארּפרַאמכײא םעד םורָא ----

4 1961: 5544 

 ירָאפ םעגרעזײא ןרעטניה שידײ ----
 ,זירָאֿפ ןט םילשורי ןיא ,גַאה
 .5 ;1961 ,1 ילוי

 .ןעגַָאמכייא רעביא ןיד קס58 רעד ----
 ,473 :1962 ,1 ינַאי

 "ןרי ןיא ץנערעפנַאק'גנצרעד יד ----
 :1962 ,1 ילי .ושל שידײ ןוט םילש
5: 

 'ןָאק גנויצרעד רעד םורַא ןגָארּפ ----
 ;1962 ,1 יגיוא .םילשורי ןיא ץנערעפ
3 

 רעשידיײ ןגעװ רָאפנעמַאװצ רעד ----
 14 ,5 :1962 ,1 'טקָא .גנואיצרעד

 יװָאנ .לארשי ןיא םעלבָארּפ עײג ַא ----
877 11962 4 

 ,54 11963 ,1 'נאי ."םומש:-םוא , ----
 -- העשטשורב הבושת לעב רעד ----

 .ַאמדלָאג םוחנ ןופ ןגױא יד ןץא
 574 :1963 ,1 ירּפֲא

 ,1 יַאמ .לארשי תנידמ רָאי ןצפופ ----
63 4, 

 .לארשי ןופ ןסורג עקידגסיטומרעד ---=
 ,43 1963 ,1 ילוי

 זדווא טײג ןַאמדלַאג םוחמ .רד ----
 ,6 1 1963 ,1 יגיוא .ןזָאלרַאּפ

 ןופ עילעטַא ןיא םָאְרגַאֿפ ןגעוו ----
 ,3 11963 ,1 'װָאנ .ץַאק עגַאמ

 שידי רעזדנוא ּֿפָא זדנוא טיג, ----
 "זו טשינ ןדווא טביױרַאב ,ןשל

 ,473 11964 ,1 יגיוא
 רענעדלָאגג רעד וצ בוט לזמ ----

 ,54 :1965 ,1 'בעפ ו יטייֵק
 קרָאי-וינ ,דניירפ רעד

 ןופ ןעגרעל רימ ןלָאז סָאװ .טַאּפ בקעי
 יפיד דגַאלסורילארשי עטײגַאב יד
 ,יטקָאיטּפעס ?ןעגנואיצַאב עשיטַאמָאל
2 433, 

 .טסיײג ןפ ןרָאפנעמַאװצ יײװצ ----

8 

 עיפ ַארגָאיל ביב

 ,טקָא"טּפעס .םילשורי ןיא ןשטגעמ

7,:: 43 

 "טָאמ ןיא ןעגנורעייפ"םכילע םולש ----

 ,רּפַאץרעמ .ביבא לת ןיא ווא עװק
7 65 

 יגגויברעד ןופ ןעלכה'ךס עטיגײא ----

 "טּפעס .םילשורי ןיא רַאפנעמַאב

 43 :1962 ,'טקָא

 קרָאי-וינ ,גנויצרעד ןוא רוטלוק

 .ןוירוג ןב ןצ ןןירב רענעּפָא .טַאּפ בקעי

 ,674 11951 'ָאנ
 'טקָא .לארשי ץרא ןפ תמא ןגעװ -----

3 119 

 ןיא גוודליב ןו8א רוטלוק ,לוש ----

 ,4'5 :1954 ,'טקָא .לארשי תגידמ

 קרָאי-וינ ,טפנוקוצ

 יַאסירעמש ןגנוי םעד ןיא .טַאּפ בקעי

 .אסאס גראב ןפיט ץוביק רעג

 ,519-522 :1949 ,'װָאנ

 ,40-39 :1950 ינַאי .תפט ןיט סג רעד ----

 .חאולה:ספלָאּפ עטידיי עטשרע יד ,ּפ ,י

 ,249"250 11951 ,'גיוא-ילוי

 סערגנַָאק : שדוח ןופ ףיול ןיא ----

 ,358-2351 :1951 ,'טקָא .םילשורי ןיא
 ישי תוידמ ןיא סםיזירקיסגגוריגער ----

 ,423422 :1951 'צצד .לאר

 .ןעמענ ריפ טימ ןעגנוטײט ייװצ -----

 401 :1953 ,יטקָא
 -קעמ ןיא םרח ןוט ַאיביק השעמ ----

 ,2 11954 ,ינַאי .עקיס

 סוטַאטס ַא :שדוח ןופ9 ףיול ןיא ----
 'טּפעס .לארשי תוידמ ןיט שידײ רַאֿפ

4 298"297, 

 ןיא רעבײרש עשידיײ רַאפ םייהח ----

 ,390 ,346 11955 ,יטקָא .וארשי חנידמ
 -36 :1956 ינאי ."הדובמ , יד .טַאּפ בקעי

7, 
 תגידמ ןופ לטוהיש רעד ,פ ;י

 ,97 11956 ,ץרעמ
 סָאװ ,העש סיצניינ ןוא ירד ,םַאּפ בקעי

 :1956 ,'צעד .עטכישעג טכַאמעג ןבָאה

446 
 ןדײי .טלעװ רעשידײ רעד ןיא ----

 ןיא המחלמ ןיט ווט עֶסירעֶמַט ןיט

 ,775 11957 ינַאי .רבדמ

 .רארשי
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 ןא : טלעװ רעשידײ רעד ןיא ----

 ;1957 ,בעפ .ליפ ןיא א םירצמ
18, 

 .וגגע ףסוי לטומש טימ ןעיהעש ----

 :1958 ,בעפ-נַאי .תוגויער ןוט ןסעומש
23 

 ;1958 ץרעמ .זזח םייח טימ ןסעומש ----
5 141 

 ,ינוייַאמ .רימש השמ טימ ןסעומש ----
8 241"'236, 

 .גרעבבירג יבצ ירוט טימ ןעיהעש ----

 ;1958 יטּפעס .תונויער ןט ןסעומש
1 

 .םעסַאק חשעמ ןיא טפשמ רעד ,ּפ ,י
 ,426-425 11958 ,'װָאנ

 'צוס םהרבא טימ ןסעומט .םַאּפ בקעי
 ,450-442 11958 ,יװָאנ .רעטעק

 ינאי יקטסטאטס השמ טימ סעומש ----

9 21716, 

 ןשיגָאלָאעדיא ןפיוא טיטװײל .ה ---

 ,108:107 :1959 ,ץרעמ .סוגיכ

 ;:1959 ,ירּפַא .ןדס בד טימ ןסעומש -----
0194 

 .שטיטאקרעב .ד י טימ ןסעומש ----
 ,266-261 11959 ,ינויייַאמ

 ןייז וצ) .תומולח סקילַאיב ןגעװ ----
 ,295 {1959 ,'גיוא-ילוי .(גָאט-קנעדעג ןט5

 .יקסגאלש סהרבא טימ סעומש ----

 ,3527247 :1959 ,'טּפעס

 "457 :1959 ,'װָאנ ,(סעומש) ןחכ בסעי ----
1, 

 .שידי ןוט תירבע :ורַאטנעמַאט ----

 ,2197215 11960 ,ינוייַאמ

 ןוא ןדײ עמורפ יד :ןרָאטנעמַאק ----

 ,2197215 :1960 ,ינוייַאמ .ןירוג ןב

 תנידמ ןיא טשידײ .ןרָאטנעמָאק ----

 ,28237279 11960 .ייגיואיילוי .לארשי
 -ָאעט דָאנ תורכזה :ורָאטנעמָאט ----

 ,3237319 ;1960 ,טּפעס .לברעה רָאד

 טימ סעומש ַא ןפ :ןרַאטנעמַאק ----

 ,323319 :1960 ,יטּפעס .ריאמ עדלָאג

 ירעי ריאמ ,לארשי :ןרַאטנעטַאק ----

 -391 :1960 ,!טקָא .גרעבדלָאג האל טא
5, 

 בוט םש לעב רעד :ורַאטנעמָאס ----

 ,39572391 :1960 ,יטקָא .ביבא לה ןיא

 סאשיײרַאב םחומ :ררַאטנעמָאק ----

 :1960 ,יצעד .עדער סי'רוש ןוט "השמ}
162 

 ,רעביירש עשיאערבעה ןוא עשידיי -----

 2320 11961 ,ינַאי

 ןופ סערגנָאק 'טלעװ :רַאטנעמָאק ----

 ;1961 ,'בעפ .ןטסילַאגרשז עשידיי
5, 

 טעָאֿפ רעשיערבעה :ןרַאטנעמָאק ----

 םהרבש רעקיטירק רוטַארעטיל א

 ,6965 11961 ,'בעפ .שידיי ןגעװ בירק

 יד ןוא ןןירוג ןב :ןרַאטנעמָאט ----

 ;1961 ,ץרעמ .לארשי ןיא רעבײרש
73 

 יקחוַאטַאטַאב בקעי :רַאטנעמָאט ----

 ,3262332 11961 ,טפעס .רזוש ןמלז הא

 ןיא ןלַאװ יד ךָאנ :רָאטנעמָאט ----

 ,389-2385 :1961 ,'טקָא .לארשי תנידמ

 ,טקָא .ןַאמדלָאג םוחג :ןרַאטנעמַאס ----

1 389385, 

 יָאכיורעשט לואש :ןרַאטנעמָאק ----

 ,427-423 11961 ,'װָאנ .יסס

 'ארא שידיי ַא ןגעװ . השטנעמַאק ----

 .קירוצ רָאי 259 טימ ךַאמּפָט ןטיב
 .4714:470 11961 ,צעד

 ףיוא ץרפ .7 .י :ןרַאטנעמָאק ----

 ,11"73 :1962 ,'בעפ .טיערבעה

 ןיא םירפוסה תדוגא :ןרָאטנעמַאט ----
 ,175 :1962 'רּפַא .לארשי

 ןןירב רעכעליירפ ַא :ןַאטנעטַאט ----

 ןפ רעצלעמ ןשמש רעטכיד ןופ

 ,1962 ינויייַאמ .לארשי

 יב תוררועתה יד :ןרַאטנעמַאק ----

 ןופ גנולמַאורַאפ רעכעלרעי רעד

 .לןארשי ןיא רעבײרש עשיאערבעה
 ,1962 ,'גיואזילוי

 , ןרַאטנעמַאט ----

2 2177213. 

 ןופ לוק סלארשי :ורָאטנעמָאק ----
 ,317*318 ;1962 ,,טפעס .טסייג

 :1962 ייטּפעס .ןדס בד :ןרַאטנעמַאק ----
7, 

 ןוא שיערבעה יװ - רַאטנעמַאט ----

 .ןעלדירפ ןעמַאמװ3 ןגיוה יד
 ,1963 ,ץרעמ

 ,'גיואזילוי ,ןדס בר
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 עיפ ַארגָאיל ביב

 ןגעװ יד ףױא ועטנָאי ןוא תבש --- לַאעדיא ןשיװצ -- יבצ ןב קחצי ----

 .1949 ,30 יטּפעס .לעָארסיא ןופ ;1963 ,יניײַאמ .טייקכעלקריװ ןוא

 יד ןוא סָאטעג יד ןופ רעדניק יד ---- ,8

 ,8 יטקָא .לעָארסיא רַאֿפ עמָאנלימ לארשי ןופ טנעדיזערּפ רעײג רעד ----

 ,9 "216 11963 ,'גיוא-ילוי .רזש ןמלז --

 ץוביק רעגַאטירעמַא ןגנוי םעד ןיא ---- ,0

 1949 ,6 'װָאנ .אסטס גרַאב ןפיױא םייה ַא רַאפ ןַאלּפ ַא : רַאטנעמָאק ----

 1949 ,17 יװָאנ .טכַאג ןײא עטסנרע לָאב ַא ןיא ןָא ךיז טגָאלש
 ,3207317 ;1963 ,'טּפעס .ןעגגולכיורטשג

 ןיא רָאפגעמַאזוצ גנויצרעד ןפיוא -----

 3607357 :1963 ,'טקָא .םילשורי

 יירש עטשידיײ 60 ןופ ףור .טַאּפ בקעי

 1951 ,6 'נַאי .לארשי ןיט רעב

 ַא לארשי ץרא טפ תמא טעװ --- רעבײרש יד סָאװ : ןרַאטנעמָאק ----

 1953 ,5 'װָאנ .(ןינַאצ ,מ וצ ווירב יטקָא .טנָאמעג ןבָאה לארשי ןופ

 ,13 יגיוא .לארשי תנידמ ןיא שידיי ---- י 913

 . '4 וילע רעגרעב לצרעה : ןרַאטנעמָאק -----

 ןיא גנודליב ןוט רוטלוק ,לוש ----- ,1963 ,'טקָא .םולשה

 1954 ,30 'טפעס .לארטשי תנידמ עקידנעיירּפרעד עייג : ןרַאטנעמָאק -----

 ןץא סעיצוטיטסניא -שיד"ײ ןגעװ ---- -ָאנ .לארשי ןיא שידײ ןגעװ ךייר

 1955 ,23 יטקָא .לארשי תנידמ .422"426 11963 ,'צעד

 יירׂש עשיערבעה ןופ ץנערעפנָאק --- .ַאלַא קיטײל .ה :ןרַאטנעמָאק ----

 ,1956 ,22 'נַאי .ביבט לח ןיא רעב 1964 ,ץרעמ .ביבא לת ןיא עימעד

 .לארשי תגידמ ןופ לַאזקיש רעד ---- 3

 ,1956 ,2 ץרעמ סערייא סָאנעוב ,עסערֿפ יד

 ישסירעלטיה ַא ןריפ רעבַארַא יד --- -יעא רעמיַאלָאשורעי .טַאּפ ועקנַאי

 .עדנַאגַאּפָארפ עשיטסינומָאק ןוא עט סערדעטַאק ײװצ טנפע טעטיסרעװ

 : ,,,5 29 ץרעמ עװַאב"רעטעברַא רעשידיי רעד רַאפ

 .1956 ,22 ילי .עטרַאװ
 המחלמ ווא לארשי ןיא "דנוב} ----

 ,1956 ,23 'צעד .יגיס רבדמ ןיא

 יד ןוא יניס רבדמ ןיא המחלמ יד ----

 1957 ,24 ינַאי ןדיי רעגַאקירעמַא

 1949 ,31 ילוי .רוטַארעטיל ןוא

 .היוגד ןיא ץַארַאב ףעסָאי טימ ----

 .1949 ,5 'גיוא

 .לעָארסיא ןיא זיוהיסקלָאפ ןיסעיל -----

 .1949 ,14 'גיוא

 .טסײג עשידי ןופ סערגנָאק ןפיוא ---- ןרָאװעג ןעגייז ןסוטקַאק עדליוו יד ----
 ,1957 ,8 'טּפעס .םילשורי ןיא ןטטגעמ ,09 ,1 יגיוא .י'.רעמיוברעדעצ

 וינ ןיא לארשי ןופ די ַא טמוק --- .'ַא רעדניק רעטנזױט רעקילדנעצ ----

 ,1957 ,22 'טפעס .טרָאי ןעשעג זיא סָאװ ,לעָארסיא ןיא ןייר

 ןיא גנוודליב ווא רוטלוק ,לוש ---- ,1949 ,28 יגיוא ? ײז טימ

 ,1957 ,30 'טּפעס .לארשי תנידמ .םיַאלָאשורעי רַאּפ עמַאכלימ יד ----

 ,3 יטקָא .לארשי תנידמ ןיא שידי ---- .1949 ,19 ,18 ,16 'טּפעס

 27 ןוא עקידעבעל ,ןדלעה עשידיא יד ----

 "שי ןיא רעדליב ןוא שינעגעגַאב --- ןעמטעגוײא ןבָאה סָאװ ,ענעלַאּפעג

 ,1957 ,15 'טקָא .לאר .1949 ,21 יטּפעס .ועגעג םעד

 1958 ,17 ינַאי ןימינב 'ר --- רעײמ עשטיא 'ר טימ ָאש רָאּפ ַא ----

 .גארשי תנידמ ןיא הרזג עײג ַא --- .טעניבַאק רעטסינימ ןייז ןיא ןיועל

 .1958 ,8 'בעפ ,1949 ,26 'טפעס

0 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .ןגגע ףסוי לאומש טימ ןיחעש ----

 1958 ,13 ,12 ,11 ,9 'בצפ

 לארשי ןופ גנוגדרַארַאפ רעד ןגעוװו ----
 ייערבעה ַא ןגעװ רעטסיגימררעגיא

 עקיכַארּפשדמערפ ןיא םולָאָק רעש

 ,1958 ,2 ץרעמ .ןעגנוטייג

 ,16 ץרעמ .וזה םײח טימ סעומש ----

8, 1958, 

 יָאלַאֿפ יא גנורעייפלארשי ---
 ,1958 ,18 יַאמ .טרָאי ןיג ןיא סדווַארג

 רעטעברַא עשידײ יד ןפ סורג ַא ----

 .לארשי תנידמ ןט עֶקירעֶמַא ךןיא

 .1958 ,27 יַאמ

 ,5 ,4 ינוי .רימש השמ טימ סעומש -----

6 1958, 

 זיא גנַאגרעטווא ןגעװ ףתחואיבג ----

 .עקירעמַא ןייק סילשורי טתפ ועמוסעג

 .1958 ,29 ינוי

 ,6 ילוי .יבצ ןב קחצי טימ ןהעש ----

8,, 

 עקירעמַא ןיא ןדיי יד ןגָאז סָאװ ----
 .קָאריא ןוא ןןבל השעמ רעד ףיוא

 ,1958 ,21 ילוי

 .גרעבןירג יבצ ירוא טימ ןהעש ----

 .1958 ,9 ,8 ,5 יטקָא

 "רשי ןייק ןרָאפ רעלָאמ ייוצ ןעװ ----

 .1958 ,2 י'װָאנ .לא
 .רעטעקצוס םהרבא טימ ןסעומש ----

 ,1958 ,20 ,19 ,1 ,16 יװַאנ

 ןיד 8ַא ףױא ןַאמדלָאג םוחנ .רד ----

 ,1959 ,4 'נאי .הרוח
 יבעפ .יקסוטטס השמ טימ ןסעומש -----

2, 24, 1959 

 .שמיװאסרעב .ד .י טימ ןסעומש ----

 .1959 ,28 ,24 יאמ

 עֶקיִרעֶמַא ןיא ןדיײ ןבָאה יױזַא יו ----
 ןופ גגַאגסױא םעד ןעמוועגפיוא

 ,1959 ,22 'װָאנ .ןלַאו תסבכ יד

 לײוװרעד ךיז טָאה סםולח רעד ----

 ,1959 ,6 'צעד .טקידגערַאּפ
 יֵנֲאי רעצלעמ שמש טימ סעומש -----

5 1960. 

 ,24 ינַאא .סעומש א -- ןחכ בטעי ----

0 
 .קסנָאלש םהרבא טימ סעומש ַא ----

 .1960 ,10 'בעפ

 'ןשפ ןוא לארשי ןופ סעיצַאסגעס ----

 ,1 'טּפעס .עקירעמַא ןפ תוישעמ עט

1, 
 טסיאײסע ןוא טעָאּפ רעד טרָאּפ ----

 ןיײק ץרָּאי ןיג רפ ןײטשטַאלג בקעי

 .1962 ,10 יװָאנ .לארשי חגידמ

 עקיסקעמ ,עמיטש יז

 ןשיטילַאּפ ןופ סעילַאװכ ,טַאּפ בקעי
 יװָאנ .סַאג רעשידײ רעד ףיױוט דווש

0 1946, 
 י'לטניװ םעד ןגייל ןופ גנורעייפ יד ----

 לה ןיא זיהריסעיל םעד ןופ ןײטש

 ,1949 ,20 יגיוא .ביבא
 ןיא עכעלטגגוי ןוט רעדניק יד ----

 ,1949 ,27 'גיוא .לטרשי

 ,1949 ,21 יצעד .טסאס גראב ןסיוא ----
 .טלעװ רעד ףיוא ןדײ ןוא לארשי ----

 ,1950 ,5 'בעפ
 "רשי תנידמ ןיא רעבײרש עשידיי ----

 ,1956 ,17 ץרעמ .לא

 יד ןוא לארשי תנידמ ןוא דווב ----

 ,19 ינאי .ביס רבדמ ןיט המסחלמ

,7 

 זירַאֿפ ,עמיטש רעזנוא

 "עט ןכרוד סרַאפ דנווש ַא .טַאּפ בקעי
 וו ןא עטקסָאמ ןשיװצ ןָאפעל
 ,1947 ,22 יל .ץרָאי

 .לארשי ןופ רעבײרש עשידיײ 60 ----
 ,1951 ,18 ינוי

 ייטסיוויצ רעד :ךָאװ ןמ ךָאװ ןופ ----
 ,1951 ,14 יגיוא .סערגנָאק רעש

 עשידײ סָאװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 'יה א ןגעװ ןלײצרעד ןעגנוטײצ
 עקיטכיװ ןצפופ טימ לַאדנַאקס ןטימ

 ,רוטגעגַא רעשידיי רעד ןיא עטמַאַאב
 ,1951 ,17 'טּפעס

 ןומ עקירעמא :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 .1951 ,30 'טּפעס .לארשי ןפלעה
 ןיא שידי :ךָאװ ןצ דָאװ 'ופ ----

 1951 ,1 'טקָא .לטרשי

 'רשי עײג יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1951 ,12 'טקָא .גנוריגערילא

 ירַאֿפ ַא ףיױא :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 .רעבײרש עשיערבעה רופ גנולמַאז
 ,1952 ,6 ינַאי
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 יקסגיבוד דוד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןןפ --- עקיטולב יד :ךָאװ ןוצ ךָאװ ןופ ----
 1955 ,8 ילוי .לַארשי ןיא ,19 ינַאא .לארשי ןיא ןשינעעשעג

 ןגעק "ץראה;, :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ---- - 2+. 
 ,1955 ,29 יצעד .עיריס ףיוא לַאפנָא םנוירוג ןב :ךָאװ ןוצ ךָאװ ןופ ----

 ערעװש יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- יוטסיוויצ רענַאקירעמַא יד וצ הנעט

 'עטיל רעשיערבעה רעד ןופ עגַאל 1952 ,2 'בעפ
 ןיא ?רַאטש רעבָט זיא יז -- רוטַאר ,רָאטגַאק ידע :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1956 ,14 ינֲאא .טידי ןצ הצבש .לטרשי תנידמ ןוט ןעזײר סהרבא

 .לארשי תגידמ ןיא לוש עשידיי ַא ---- ,1952 ,18 'בצפ
 ,1956 ,27 'בצפ 'ןרי ןיא שידיײ ןגעװ סעדער וביז ----

 ןופ ןטנעגַא ,רעדרעמ ,רעטעררַאּפ ---- ,1952 ,26 'רּפַא .םילש
 ,1956 ,10 ץרעמ .םזיטַאּפ בוט םוי רעד : ךָאװ ן3 ךָאװ ןו9פ ----

 .סערגנָאק ןשיטסיוויצ ןופ ןסורג ---- ,1952 ,9 ינוי .טייקיגנעהּפָאמוא ןופ
 ,1956 ,5 יַאמ לארשי ןיא ;:ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 יד ןגעק ןוירוג ןב ןָאט טעװ סָאװ --- רעמַא יד ןקירעדיגרעד ןעמ ליװ
 יד ןיולַב ןעגניז סָאװ ןטסיווצ ,1952 ,19 ינוי .ןדיי רעגאק

 ,1956 ,26 'טקָא .חוקתה -ָאיצַאג ערעזנוא רַאְּפ םעלבָארּפ ַא ----
 ןגעק ןירוג ןב ךָאװ ן3 ךָאװ ןופ ---- 1953 ,12 ץרעמ .טעיבַאזיבַאגרָט עלאב

 יד ןיולב ןעגניז סָאװ ןטסיגויצ יד .לארשי יא שידײ ןוט שטייד ןגעװ ----
 .1956 ,29 'טקָא .רוקתה ,1953 ,22 ץרעמ

 ןדײ עטילױפ רעטנזיױט יד ןשיװצ --- רעד ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,8 "רּפַא .לאושי ןײֵק ןעמוק סָאװ "שי וא עשיטעיװַאס ןפ גנויַנַאב
 ,7 ,ןעגנויצַאב עשיטַאמָאלּפיד עקידלאר
 ,1957 ,22 'טקָא .ֿפָטרִט פָאֶס ןטימ ----- ,1952 ,10 'גיוא

 יָטרַּפ ןוײ רעגַאטירעמַא עמורפ --- .'ײצ עטידײ ;.ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ןיא ןעגונובַארגסיױט ןגעט ןריטסעט 1953 ,24 'גיוא .לטרשי ןיא ןעגגוט

 ,1957 ,28 'טקָא .לארשי ןופ ןירב 8 :דָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 לארשי יד ןעגעז םיחילש סגעמעװ --- .לארשי ןיא רעבײרש ןשידײ ַא

 1957 ,21 'װָאנ .םיחילש ,1952 ,8 יצעד
 יךדצ ןײא ףױט שטײד ןא שידײ --- רעד טעװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ,1958 ,27 ינַאי .הג י'נַאא .לארשי ןיִא עגַאל רעשיטילָאּפ
 .לארשי תגידמ אט הריזג עײנ ַא ---- ,1954 ;7

 ,1958 ,13 'בעפ "ער יד טעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 -ןַאמ ץטיציט :ךָאװ ןב ךָאװ ןופ ----  ינַאי .לשרשי ןיט ןעײטרַאּפ עזעיגיל

 .1958 ,7 ילוי .לארשי ןיא רעג ,1954 7
 'װָאנ .לארשי ןיא ןעמליפ עשטייד ---- .קרָאי ןינ ןיט עדַאטַאבמט לארשי -----

 ,1958 5 / .1954 ,17 'בעפ
 ןיא רָאדַאסַאבמַא'ל א רשי רעד --- -- ושָאטַאּפָא :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ----

 .טידײי ןופ טשיג טסײװ עקירעצמַא "ירש רעטיערבעה יצ רעטשידײ ַא

 ,1959 ,23 י'רּפַא .1954 ,18 'װָאנ ? רעב
 ןעגנוביז יד .ךָאװ ןב ךָאװ ןופ --- רעגני רעד :ךָאװ וב ךָאװ ןופ ----

 .רוטנעגא רעשיטסיניצ רעד ןופ ןופ ןַאמגני השמ טעטּפ רעשידיי
 .1959 ,1 ילוי ,26 'נַאא ."לארשי גנויא עפורג רעד
 ןופ גנובעקיילרַאפ -- תוילג ץוביק ---- ,5

 ,27 'גיוא .טיײיקכעלקריװ יד ןוט חתולג ןב ןופ גגןורעלקרעד עטצעל יד ----

 ,9 ,1955 ,23 'בעפ .ןוירוג

2 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 "עד טײטס :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- .ַאב יד ןוא לארשי יא ןלַאװ יד ----
 שי ןגעװ גנורעלקרעד סטגעמטרַאּפ ,1959 ,9 'טקָא .דגוב ןופ גנוקיליײט

 ,1963 ,25 ץרעמ .לאר זיולב ןײז טשינ רָאֵט "םשו דיג ---

 ןופ טסעטָארּפ :ךָאװ ןוצ ךָאװ ןופ ---- 1959 4 יוָאנ .עיצוטיטסניא לארטי ַא
 ,1963 ,25 ץרעמ .ןטנעדוטס:םילשורי "עג ןַאמדלָאג םוחנ טָאה ןעמעװ ----

 ירַא ןָא ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---- ,1959 ,3 יצעד ? טנײמ
 ןופ רָאטקַאדער -- ןינַאצ ןופ לֶקיט .קלָאּפ עשידיײ סָאד ןוא ןוירוג ןב ----

 .ביבא לח ןיא גווטײצ רעסיױרג ,1960 ,5 יַאמ
 ,1963 ,9 ירּפֲא ןפ סערבַאס יד טבײרט סָאװ ----

 ןמלז ןגעװ :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ---- ,1960 ,12 ילוי .לארשי

 ,3 1961 ,11 ינאי
 "עג זיא סע :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- רעד ,טירוג ןב ןוא ןובל :ןציטָאנ ----

 ,1963 ,16 ינוי .יקסּפיל סיול ןברָאטש ,1961 ,11 ינַאי ."שיב ץסע;
 טעטימָאק רעטעברַא רעשידיי רעד ----

 ביבא-לת ,סעיינ עטצעל ,17 ינַאי .סערגנָאק ןשיטסינויצ ןגעװ
 .קלָאפ ןײא -- ריױא ןא רימ ---- ,1

 ,1957 ,6 'טּפעס ץרעמ .לארשי ןוא ןבל :ןציטַא ----
 ןיג ןיא לארשי ןופ דײ ַא טמוק --- , ,1961 6

 .1957 ,25 'טּפעס .ץרָאי סיױרַא טפור ןוירוג ןב :ןציטַאנ ----

 ,1958 ,3 ינאי .ןימיגב 'ר ---- ,1961 ,20 ץרעמ .סיטירק
 "עג זיא גנַאגרעטנוא ןגעװ חואיבג ---- ץרעמ .ןעמעלבָארּפ לארשי :ןציטַאג ----

 .עקירעמא ןייֵק םילשורי ןופ ןעמוק 1961 0
 ,1958 ,27 ינוי .תיטילֲאֿפ עקידלארשי .ןציטָאג ----

 'שידי ךעלטלעװ א ןטסיגויצ ---- .1961 ,24 ירּפֲא

 ,1960 ,23 ץרעמ .ןסָאלשעגסיוא טייק םעד "ןיײז ססוד} טשיג :ןציטַאנ ----
 יןטּפ ןוא לארשי ןופ סעיצַאסנעס ---- ,1961 ,24 ירּפַא .םולש ןופ ץק

 יטפעס .עקירעמַא ןפ תוישעמ עט ןופ טַאמשעג רעשיצוביק ; ןציטַאנ ----
 .1960 6 ,1961 ,24 ירּפַא .רעטסיגימ ַא

 ןטיװצ הקולחמ רעד דָא :ןציטַאנ ----
 סעבַאגסיוא ענעדיײשרַאֿפ ןב בילוצ ןטסיוויצ רעגַאקירעמַא יד
 "עג טיג זיא סָאװ די ַא .טַאּפ בקעי יַאמ .ןייטשולב טימ ךַאמּפָא סנוירוג
 .רָאמטליב ...גרַאב ןפיוא ןעגַאטש 1961 1

 .1945 ,ילוי-ינוי ,עקיסקעמ ,סיורָאפ עשידי יד סָאװ ןטײקירעװש יד ----
 ,עקיסקעמ ,סיורָאפ .םײֿפמ ןוא ייאּפמ ---- .ןעמוקייב ןפרַאד ביבא'לח ןיא ולוש
 ,1941 ,1 יָאַנ .1961 ,12 'טקָא

 .לארשי תוצופת ןוא לארשי ץרא --- ןײטשטַאלג בסעי : רַאטנעמָאק ----
 יגוא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיי סגנוירוג ןב ןופ טקידײלַאב ךיז טָאה
 ,1948 5 ,1962 ,15 ץרעמ .טורדסיוא

 ימָאק רעטעברַא רעשידיא רעד --- .ירעב סגַאמדלַאג םוחג :ןציטַאנ ----
 יןָאְק רעשיטסיוגיצ רעד ןוא טעט 1962 ,22 ץרעמ .הבוט עש

 "לעמ .סעינ עשידיי עשילַארטסױא .סערג ,1962 ,26 ינוי .לטרשי ןופ לוירב ַא -----

 ,1961 ,3 ץרעמ ,ןרוב טָאה ןעמ סָאװ ןגָארפ :ןציטַאנ ----
 ,טנײה .יבצ ןב קחצי טימ ןעהעש --- 'טּפעס .לארשי ןיא טלעטשעג רימ
 ,1963 ,25 ירּפַא ,ָאעדיװעטנָאמ ,1962 8
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 .ש

 עי סקָאדָאטרָא ,טיײיקשידיי עמורפ

 1989 ---1921 (ב

 ןעלקיטרַא
 עשרַאוװ ,גנוטייצסקלַאֿפ

 .טלעװ רערעטסגיפ רעד ןפ ,רענליוו .י
 ,1922 ,22 'טּפעס

 ,רוּפיכ -םוי ףיוא רערעג םייב ,טַאּפ בקעי
 ,1923 ,5 ,1 'טקָא

 1924 ,11 'בעפ .י .א .פ ,יווַאי
 יַאמ .ןילבול ןיא גָאט רעצרַאװש ,ּפ ,י

3, 1924, 

 בוט'םוי רעצראװטש רעד .טַאּפ בקעי
 עקיליה טרעדנוה טימ -- ץלבול ןיא
 .1924 ,25 יאמ .םיסידצ

 בוט'םוי רעצרטװש רעד .טַאּפ בקעי
 ןפיוא סםיתמ יד טימ -- ןילבול ןיא
 ,1924 ,27 יַאמ .ןימלע-תיב

 ןילבול ןיא גָאט רעצרַאװש רעד ----
 ,30 יַאמ .ןײלַא גנולעטשרַאּפ יד --
4, 

 'רַאװ ןופ גנוציז עטשרע יד /,ּפ ,י/
 .ןסירעגּפָאַא טאר הליהק רעװעש

 ,1924 ,8 ילוי |

 .ןרעטַאלב ןצַאלּפ סע ןעװ .טַאּפ בקעי
 .1924 ,11 ילוי

 1924 ,7 יטקָא .ןטרָאגנײװ ןייז ----
 ץרעמ .טייג יחרזמ ,ַאשי-ַאט ,רענליוו .י

3 1925, 

 .םידיסח רענָאלבַאי יד יב .טַאּפ בקעי
 ,1925 ,11 'טּפעס

 -ָארּפ רעד ןוא ןָאעל ןַאּפ ,עשוז יר ----
 ,1926 ,18 יַאמ .רָאסעּפ

 ,1926 ,17 'טפעס .הבוט המיחז ַא----
 יטקָא .טכערעג ןענעז םיגבר יד ,יװַאי

9 1926, 

 ,15 "רּפַא ןפיש ערעזווא .טַאּפ בקעי
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 רעד ןצ ןעמענ לָאז ףוס ַא /.ּפ .י/
 ,1927 ,11 'טּפעס .ליפש-קזוח

 טאר הליהק ןיא עטַאבעד'גנודליב ----
 ,26 'יטקַא .טַאּֿפ בֶקעי ןופ עדער --
7, 

4 

 טימ טריפ ןיילַא ןבעל סָאד .טַאּפ בקעי
 ,1927 ,3 'ֹוָאנ .חוכיו םעד ךײא

 ןוא טײקכעלטלעװ רַאּפ ףמַאק ןיא ----
 ,1927 ,9 יװָאנ .רוטלוס

 יירט יד טימ ןירעלדנעה ערשבכ יד ----
 ,13 ירּפַא .ךעלסיפ ענרעבלעק עגעפ
8, 

 ,1928 ,21 יטפעס .לוש ןיא ןעייג רימ -----

 טָאה ױזַא וםורפ טרעװ .רענליוו ,י
 ימ סגנודליב רעד ןליױטַאב טציא
 ,1928 ,4 יצעד .רעטסיב

 ,24 ירּפַא (חסּפ) ךעלטיּפַאק .םַאּפ בקעי
9, 

 ,1929 ,19 יַאמ .חרות ןתמ ווא הרוח ----
 יד רעטצעל רעד ןופ סענעצס ,יליוו

 ,1929 7 ילוי .טַארהליהק ןופ גנוצ

 ןיבר םעד טימ ןײז טעװ סָאװ ----
 יטקָא .טלעו רעגעי ףיוא ץידצ םעד
0 1929, 

 עקסטאבישזג ןופ ןרעה יד .,םַאּפ בקעי
 ,1929 ,15 'װָאנ .רבת רעד ןוא

 ףיוא טלגערּפעג טעלטַאק'ריזח א ----
 ןסישיילפ ַא ףיוא טגנאלרעד רעטופ
 ,1930 ,25 'גיוא .רעלעט

 ,1920 ,1 'טקָא .רוּפיכ-סוי -----

 א ,בר א -- סיליביטָאּפט .רענליוו ,י
 ,21 'װָאנ ."רעכַאמ; א טא רעלסעמ
0, 

 ךיז טוט סע סָאװ) טײז רענעי ןופ ----
 .("לארשי ללכ, ייב ךיז טרעה סע סָאװ ןוא

 יבעפ ;19 ,11 ,4 ינַאי 1920 ,28 ,21 'צעד
 ;26 ,20 / 'ירּפַא 123 ,18 ,3 ץרעמ 2
 ילוי ;19232 ,23 'טפעס ;23 ינוי ;19 יֵאמ
 יטּפעס ;1932 ,25 'טקָא 116 ,10 יגיוא 9
2, 1924, 

 ,םיױרב עמערָא סָטד טָא .טַאּפ בקעי
 1921 ,1 ירּפַא .םיגע טמחל אהב

 ןוא "טגײה  ןשיװצ טפשמ ַא .יליוו



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,8 'טפעס .אתזיו בילוב "טַאלבגָאט}

1 

 רעביא ךָאנ טרָאפ יבר רערעג רעד ----

 ,19232 ,27 יגַאי .עסערפ רעטשידײ רער

 ,1932 ,14 יבעפ .לטימ עקיטכיר סָאד ----
 ,1 ירּפַא ןטסָאמעגנָא יװ .טַאּפ בקעי

22 

 -רוקיּפַא וװ ? תבש לוליח ןװ .יליוו
 עיקסרעּפ וװ ?ןרעגָאיסימ וװ ? תוס -

 ,1932 ,3 ירּפַא ? טעליב ְָכֶא

 טכַאג יד -- הלילה יצחב יהיו ----
 ,1922 ,22 ינוי .26 עקסװָאבישזג ףיוא

 .עידעָאפ ןוא ץנַארעלָאט .טַאּפ בקעי
 | ,1922 ,30 יטּפעס

 יטקָא .טכיל יד ךיז ןשע7 סע  ,יליוו
2, 

 ײב ַאשזַאק ןוא ַאפעזוי ,ַאגיװדַאי ----
 רעקצַאמָאלט ןיא הרוח רפס רעד
 ,1932 ,29 יטקָא .עגָאגַאגיס

 ףיוא טצַאלפעג טָאה עבמָאב ַא ---
 ,19232 ,21 יטקָא .סעטװעלַאג

 ,10 יװָאנ .עסערּפ רעשידיי רעד ןופ ----
 126 ,13 ,6 !3 'צעד :29 ,24 ,19 ,7
 ,1933 ,4 ינַאי

 ;21 ,13 ילוי ;21 ,20 יני .רוציקב ----
 ,1932 ,15 'צעד ;8 'טּפעס

 סָאד , רַאְּפ טכַאמעג ךיז טָאה רעװ ----
 ,1933 ,7 'נַאי ? "סָאד א

 ,19232 ,5 ינוי .ןגיטַאג ----
 ,ערַאװש ,טיור ,ץיורב ----

 ,1933 ,29 ינוי .עטַאילעּפַאּפ
 םעד ןעװעג שדקמ טָאהימ יוזַא יװ ----

 ,1933 .לָטְקָאס ןיא םלוע תיב
 .םידצ רעצינעשזַאק רעד .טַאּפ בקעי

 ,1933 ,28 ,27 ,26 ,18 ,12 ,10 ,8 'טפעס
 ,ןעלמיה יד ןיא עיצַאקילּפמַאק יד ----

 .1933 ,20 'טּפצעס

 .יליוו
 ,1933 ,28 יטּפעס .ןסערעטנימ .ּפָארּפ

 יא רעטלַא רעד ןופ סעפע .טַאּפ בקעי
 ,1933 ,10 'װָאנ .עיצגיזיװק

 יצעד .גנולמַאזרַאפ-םרח רעד ףיױױא ----
9 1933, 

 ,1924 ,10 ינַאי .סעסיגהדוגא יד יב ,יליוו
 9 'בעפ ! סידײטרַאפ ךיא .טַאּפ בקעי

4, 

 ןא לעג

 ערעײז ןגעװ ןטכַארט םיובר יד

 .עדַאגירב רעד ןיא ללה בר  ,יליוו
 ,1924 ,21 ץרעמ

 רעד ,ןכיק ערשכ ,תבש ירמוש ----
 ןוא ?ארשי ץרא ןופ תוכז רעסיורג
 ,1934 ,18 ירּפָא .ןיצ ןופ םילעופ יד

 .ןשטנעב ריִמָאל ,יחובר .טַאּפ בקעי
 ,19234 ,1 ינוי

 ,8 יי .טרסמעגּפָא ךימ טָאה רע ----
4, | 

 ,1934 ,26 ינוי .הפגמ יד ,יליוו
 .הבישי רערימ רעד ןיא .טַאּפ בקעי

 ,1924 ,9 'טפעס
 יטּפעס .םלוע-תיב ןפיוא ירדב לב ----

1 1934, 
 '|ס ףױא סטכַאמעגנײא ערשבכ ,יליוו

 ,1924 ,24 'טּפעס .תוב
 ינאי 11934 ,22 ,15 'צעד .סביוא-תבט ----

 ;6 4 ,2 ץרעמ ;23 ,9 'בעפ ;19 ,12 5
 ,1935 ,25 ,11 יאמ

 .עסערפ רעשידײ רעד יא ןקילב ,ּפ ,י
 ,1925 ,13 'בעפ

 ,1925 ,16 'בעפ .ןטפעשעג עמורפ ,יליוו
 8 בילוצ םָארָאדַאבכ טייג טָאטש ַא ----

 ירּפַא .בר ןטמסעגּפָא ןֵא ןוא למיירטש
9 1935, 

 ,1935 ,18 ירּפַא .תסורזח ןוא רורמ -----
 ,23 ירּפא .ץניװַארּפ רעד ןיא חס ----

35, 
 תבש ןדײר חלג רעד ןוא בר רעד -----

 ,1935 ,15 יַאמ .טדוק ןושל
 ןמלק יר ,עיניסיבַא ןופ ךלמ רעד ----

 1935 ,12 'גוא .עשטוד רעד ןוא

 ןעמ טרעװ אטסח לע ןופ .טַאּפ בקעי
 ,1935 ,6 'טקָא .טעפ טיִנ

 ,1936 ,7 ילוי .טיײיז רענעי ןופ ,יליוו
 ןצַאק רעזעיגילערילַאגָאיצַאג רעד ----

 ,14 יטּפעס .ןליופ ץנַאג רעביא רעמָאי
6 

 'הנשה שאר רעד ןיא םערוטש ַא ---
 רעססיורב רעד ןיא טכַאג רעקיד
 ,1936 ,24 'טפעס .לוש

 ףיוא זיוהילגיב עטלַא סָאד ,טַאּפ בקעי
 ,1936 ,25 'טּפעס .עססװָאבישזג

 "יב עשידײ יד ןיא רופיכיםוי ,יליוו
 ,1926 ,26 'טפצס .ןעגנגוט

 יד ןוא רעג ןופ ססידנעס יד ----
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 ,0 'טקָא .עיבאוקַאװע ןופ ןטנעגא

6'+ 

 יטקָא .שיטי-גנוטײט ןןפ דעלקערב -----

 1936 ,21 'װָאנ 22 ,17 4 ;2

 -וטײצ עשידיי רעבניװארפ ןיא ----

 .1937 ,13 ,6 'נאי .עג

 יץניװַארפ עשידײ יד ןביײרש טָאװ ----

 .1937 ,13 ,6 'גאי ןעגנוטייטצ

 .19237 ,8 ינאי ."ןמא  ןיוש ןגָאז יז ----

 גנוציז רעטצעל רעד ןפ סענעצס ----

 עיפ ַאוג ָאיל בי ב

 .1937 ,9 ינַאי .גנוטלַאורַאפ-הליהק ןופ

 ןיא טײקשידײ ןופ םיריש ,םַאּפ בקעי

 1938 ,5 'גיוא .עקירעמַא
 ןיא טייקשידיי) דרעב טימ םיחלושמ -----

 ,1938 ,7 'גיוא .(עקירעמַא
 'דח יד טײרדעגנײרַא טָאה רע ----

 'עמַא ןיא םײריש טײקשידײ . אידג

 ,1938 ,12 יגיוא .עקיר
 .1938 ,11 'טּפעס .רדח ןופ דוס ַא ,יליוו

 1966--1959 (ג

 קרָאי-וינ ,סטרעוװרַאֿפ

 עמורפ ןשיװצ תבש ט  .טַאּפ בקעי

 ,1946 ,29 ירּפַא .דָאֹל ןיא ןדיא

 ןופ רעײטשרָאֿפ טימ ןכערּפשעג -----

 ,1946 ,1 יַאמ .ודָאֹל ןיא ןדיא עמורפ

 'םימשב ,סרעכעב ,אשידק הרבח ----

 "עמא ןיא ןבעל שידיא ןוא דעלסקיב

 .1955 ,17 'בעפ .עקיר

 ןיט טַאגיבַאר'טפיוה יא ךוזַאב א ----

 ,1957 ,11 יגיוא .לארשי תנידמ -

 קרָאי-ינ ,רעקעוו

 ןשיובר ַא םעגײא ןגעװ ,טַאּפ בקעי

 ,1079 1 1905 ,15 'טקָא .ךיב

 ;1955 ,1 י'נַאי .דירָאי רעמורפ רעד ----

7, 
 י'םימשב ,סרעכעב ,אשידק הרבח ----

 ןבעל שידײ ווא דעלסקיב |

 ייבצ ןוא רסומ ,טײקמורפ ןגעװ ----

 ,76 11957 ,1 ילוי .תוע
 .1958 ,1 יגיוא .די ַא עֶסַאט זיט רע -----

 ,1 יטקָא .לארשי ןיא הטימש ןגעװ ----

11958 776 
 ןא טײקשידײ ,טײקמורפ ןגעוו ----

 ,87/ :1958 ,1 'װָאנ .הטימ

 יד ףיוא רוסיט רעשיובר רעד ---

 .6'8 11959 ,1 יװָאנ .ןעגנוטייצג עשידיי

 קרָאי-וינ ,גנויצרעד ןוא רוטלוק

 עכעלטלעו ןוא עמורפ .טַאּפ בקעי
 ,42 :1949 'צעד .טײקשידיי

 :1950 ינַאי .טײקשידײ עכעלטלעוו -----
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 ו טלעװ ַא רקפה טי ךָאד זיא סע ----

 971 11950 'צעד

 יד ןוא ןדײ "עקידתמא, יד ןגעװ ----

 .1058 :1951 ץרעמ .סעקיגהרז הדובע

 קרָאי-דינ ,טפנוקוצ

 ןגעװ םינבר עציטַאװרעסנָאק ,ּפ .י
 .449 :1953 ,'װָאנ .טידיי

 ץרַאֿפ ףױא עיצַארטסגַאמעד יד ----
 98 :1954 ,ץרעמ .ןינעוװע

 ַארַאפ סָאװ :רַאטנעמַאק .טַאּפ בקעי
 .ןבָאה רימ סיַאבַאר ןוא םיִאבג
 ,173"176 :1960 ,ירּפַא

 ןוא ןדײ עמורפ יד :ןרָאטנועמָאק ----
 ,215"219 :1960 ,ינוייַאמ .ןוירוג ןב

 םידיסח רערעג יד :ורָאטנעמָאק ----
 ,2197215 :1960 ינוייַאמ .ָאטעג ןיא

 .הטרח ןוא הבושת :ןרַאטנעמָאק ----
 .436431 :1960 ,'וָאנ

 ירּפַא .ןדיייהרות יד :ןרַאטנעמָאק ----
2 175, 

 רעשזעװעגָאֿפ יד :ןרָאטנעמָאק ----
 114 :1963 ץרעמ .םילשורי ןיא הבישי
117 

 ןופ רעדוואװ רעד :ןרָאטנעמָאק ----
 ,2319 :1964 ,'נַאי .םידיסח עטיױט

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 עכעלטלעװ ןוא עמורפ .טַאּפ וועקנַאי
 1950 ,14 ינַאי .טייקשידיי

 ןוא ןדײי יעחמט יד ןגעװ ,סַאּפ בקעי

 .1951 ,29 ץרעמ .סעקיויהרז הדובע יד
 ןיא ןוײ עשידיסח ןופ סםערוטש ----

 .1952 ,16 'װָאנ .ָקרָאי ןיג
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 ,7 יטקָא .טידיי ןצ גנויבַאב רעײז טא 'םורפ םיגימ ענעדישרַאּפ ןגעװ ----
 ,3 ,1954 ,2 'בעפ .טייֵה

 'ןורפ ןגעװ :ךָאװ וצב ךָאװ ןפ ---- 1955 ,15 ינַאי .דירַאי רעמורפ רעד ----
 ,1954 ,27 'נַאי .טייס 'םימשב ,סרעכעב ,אשידס -הרבח ----

 ןוא טײקמורפ :ךָאװ וצ דָא ןופ --- .:עמַא ןיא ןבעל שידוײ ןוג ךעלסקיב
 ,1954 ,2 ילוי .טײקשידיי ,1955 ,17 'בעפ .עטיר

 ןָאמעד יד :דךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- רעװרַאּפ טרָאי ןיג ןופ ןדיי-הרות ----
 ןגעק ןדײ עמורפ יד ןפ עיצַארטס יקסחָאכיגרעשט ,ןסילַאיב ןענרעל וּב
 ,1954 ,29 'צעד .םטשח לוליח 1955 ,22 'בעפ .ןברפ ןוא

 שי ןיא םערוטש רעזעיגילער רעד --- .יײטשגײט ּפָארַא ןפרַאװ ןדיי"חרות ----
 -ַארפ רעד ןופ ןשינעײװכַאב -- לאר ,1955 ,26 ינוי .גָאװ ןשידײ ןפ ןענ

 1959 ,2 י'נֲאי .1ײי 8 זייט רעװ .עג ,1957 ,23 ינוי .הבושת ילעב -----
 ןשיוװצ ףמַאק א:דָאװ וצ דָאװ ןופ --- ןענערב ץרָאי וינ טא ןדײ עמורפ ----

 ,8 ינוי ןדיי עכעלטלעװ ןוא עמורפ ,ןעגנומײב .עשידײ ןלוש יד יב
 ,9 ,1958 ,10 'גיוא

 רַאֿפ סעידיסבוס ןגעװ :ןציטָאנ --- ןֵא טימ לוש עשיסטָאדָאטרָא ןַא ---
 ,1961 ,18 ילוי ןלוש עזעיגילער ןא סָאטױא רַאֿפ ץַאלפלעטשּפָא = |

 י'רעד ןגעק ןדיי-הרות יד .ןציטטג ---- /. 8 ,24 'גיוא .טיארטעד
 ,1962 22 ץרעמ .ץנערעפנָאטיגנויב רעשידײ רעד טימ סע טלַאה יו -----

 ןײק ָאטשינ :דָאװ וצ ךָאװ וופ ---- 1959 ,12 'בעפ .עֶסירעמַא ןיט עיגילער
 -ַאיס ןוא רעטסיולק ןשיװצ םולש טייסמורפ חרדס רעד ןופ החרשּפ א ----

 ,1963 ,28 'בעפ .עגָאג 1959 ,7 ינוי .עקירעמַא ןיט

 ביבא-לת ,סעיינ עטצעל ןעמעננײא ןעײג "םירעש האמע ----
 םיולָס ןשיוװצ םולש ןײק ָאטשינ ---- רעד טימ סע טלַאה יװ .טַאּפ בקעי ,1959 י25 יטקָא .טרָאי ןיג

 ,1958 ,14 יטּפעס ,1963 ,28 'בעכ .עגָאגַאגיס ןא רעט .עקירעֶטַא א עיגילער רעשידיי
 טײקמורּפ הרדס רעד ןופ חשרפ ---- זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 זעמעונייא טייג יאמ יורי '*  ןשינבר ַא םענײא ןגעװ .טַאּפ בקעי
 טאטע ---- ,1950 ,12 'װָאנ .סיב

 1959 ,18 יטקָא .טרָאי 1 ןופ המחלמ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 98 ,1 ,סערײא סָאנעוב .קנאדעג ילבמעסַא לסיגיבַאר ןפ ןָאשנעװ רעזדנא .תעיבצ ןוא רסומ ,טײקטמופ  ָאק ַא ןעװ :דָאװ וצ ךָאװ טפ ---- ןגעװ : םויה רדס ןפױא .טַאּפ בקעי ,1952 ,13 יַאמ .םינבר טעבַאגסיױא ערעדנַא יםרָאּפער יד ןוא םינבר עמורפ יד
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 .עד

 רעדנעל-ןטילעטַאס ,דנַאברַאפנטַאר ,םזינומָאק

 רעכיב
 יוז 316 ,1936 ,עשראוו .(דנאבראפנטאר ןרעביא) עזײר א .טַאּפ בקעי

 ןעלקיטרַא
 1989 ---1921 (ב

 עשראוו ,גנוטײצסקלַאֿפ

 ,8 'בעפ .סגרעטש עגרעּפוק ,רענליוו .י
4, 

 ײב ןוא סרעלעק יא .טַָאּפ בקעי
 ןעמ טגרעל סגדָאל עגעזָאלעגּפָארַא
 1928 ,13 ילוי .טיאערבעה

 ,1929 ,6 'טפעס .41 ןוט 3 .רענליוו .י
 יװָאנ .םזיוומָאַק העש עבלַאה ַא ---

4 1920, 
 יצעד .ןביוש ןוא רעגײטש ,טַאּפ בקעי

5 1930. 

 ןעשעג טינ ןײב ןײק טעװ סע ,וװ ,י
 | ,19230 ,5 'צצד

 ןרוֿבש עשירפ יד ףױט .,טַאּפ בקעי
 ןיא "עטיור, יד ןופ םָארגָאּפ ןכָאג
 1921 ,15 'בעפ .עירָאטַאוַאסיסעדעמ

 .תושפט ןצ טיײקיטכערטרעדיג ,וו ,י
 ,1931 ,17 ץרעמ

 ןופ עגיטוג עטרעװַאכ יד .טַאּפ בקעי
 ,1931 ,17 ירּפַא .לעמָאה

 ןופ עיצַאזילאעדיא; רעד םורָא ,יליוו
 ,8 'טקָא .דנַאברַאפגטַאר ןיא י"דנוב
1, 

 יטקָא ."הבושח ילעב,; ןגעװ ,טַאּפ בקעי
9 1931 / 

 .למיח ַא ףיוא רעצַארקגסלָאװ ַא ,יליוו
 ,1921 ,17 יװָאנ

 ,1931 ,20 יװָאנ .ייטרעט ןגעװ ,טַאּפ בקעי
 ,וָאלַאװַאּפ .ש ,רתס8 ,סעפאר וו .י

 םעד ןריזילַאעדיא; ערעדנַא טא
 ,1932 ,14 ינַאי ."דגוב

 .ףוס ַא ןָא ךעלעװירב "אטח'לע , .יליוו
 ,1932 ,25 'בצפ

 ,1922 ,4 ץרעמ .יריקַארַאכ .טַאּפ בקעי
 ,4 יװָאנ .רעדֹניק עשיטַאבעלַאב ----

2, 
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 .עלעסיימ ןייק טינרָאג ןיוש זיאיס ----
2 

 טירבח ַא טלייטעגוצ רימ טָאה ריא ----
 .1932 ,17 'צצד .דגיק

 ,27 ינַאא ."ַאעדושזד, לֿפמעט ןיא ----
3, 

 שטירזעמ ,טָאקירטעיּפ : ןציטַאב ,יליוו
 ,1934 ,27 ינוי ."דגיירפ} רעד ןֹוא

 .ײס יװ ײס ןדנוא וצ ײװ'ײװ ַא ----
 .1934 ,30 ינוי

 חעיק ןיא ןעװעג ןיב ךיא .םַאּפ בקעי
 .ַאװַאוָאמרַאב א1ילַאה םַאדַאמ טימ
 ,1934 ,16 ירָאנ

 ןטרימשעגסיוא ןַא םעגיײ ןגעװ ,יִפיֹוו
 ,1934 ,20 'צעד .םיִוּפ

 ןביירש ךיא לעװ סָאװ ןגעװ .טַאּפ בקעי
 ,1 'װָאנ .דוַאברַאפרטַאר ןופ טחירב

5 

 יװָאנ .דארגגינעל ןיײק געװ ןפיוא ----

8, 1935, 
 ןיא ןעגגורעײפ-רעבָאטקָא יד ---

 .1935 ,12 'װָאנ .עוקסָאמ
 .ץַאלֿפ ןטיױר ןפױא טלָאּפ סָאד ----

 ,1935 ,14 י'װָאנ
 יַאב רעשיטעוװוָאס רעטשרע ןיימ ----

 טטיװעיַאלָאקיג יַאלָאקיג -- רעטנַאק
 ,1935 ,15 יװָאנ .װָטקלָטק

 ,1935 ,17 יװָאנ .וָאקסּפ ןיא ןעמולב ----
 וי יד -- ַאגװַארדנַאססעלַא ַאגיו ----

 .1935 ,19 'װָאנ .ירעגישזניא עג
 רעד  סירבַאפ רעדַארגניגעל ןיא ----

 יװָאנ ."טסילאטנעמורטסגיא רעטיור
2, 1935, 

 יימיא ענײז ןוא ןַאשזדיביָאריב ----
 ,1935 ,23 'װָאנ .ןטייקכעלגעמ-עיצַארג

 יַאב טָאה סָאװ ךיק'סיובַאֿפ יד ----
 ,1935 ,24 יװָאנ .ןָאֿפ עמיור יד ןעמוק
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 ."ערװַאל רעטסרעשטעפ; רעד ןופ רעקסװָאלװַאֿפַארטעֿפ רעד  ןיא ----

 ,1935 ,14 ינַאי ,19235 ,26 'װָאנ .גנוטסעפ

 יָאטא בולק ןשידײ רעװקסָאמ ןיא --- רעטעיליסַאװ ןּפױא זױה ַא ןיא ----
 ,1936 ,17 ינַאא ."טסיגומ ,1935 ,29 'װָאנ .עיגיל עטרעפ ,לזניא

 םכילע 'סולש ,"בוט} רעמרב לוש טיי .ָטלעס עיָאקסרַאב םעגעזעוועג ןיא -----

 ,.1926 ,19 ינאי .רעיק ,סָאג ,1925 ,1 'צצלד

 "ידי ןגעװ טסעומשעג ןבָאה רימ --- "על ןיא ןשיגעגעגַאב עשידיי יירד ----
 ,1936 ,21 'נַאי .רוטלוק רעש ,19235 ,3 'צעד .דַארגניג

 .דנַאל ןסיורג ןופ רעדניק עגײלק ---- .סנבורג ואודָאװַאז ןקירבַאפ ןיא ----
 ,1926 ,24 ינַאי ,1935 ,6 'צעד

 יד ןיא ןָאילימ ץיסײרד א ןײא --- ,8 'צעד .רעטעברא עטושּפ ןשיװצ -----
 ,1936 ,26 ינַאי .לוש 5

 יָאגַאדעּפ ןשידײ רעװטסָאמ ןיא --- .ןעיױרפ-סטעברַא עשיטעװַאס ריפ ----
 ,1926 ,23 ינַאי .טוטיטסגיט ןשיג ,19235 ,10 יצעד

 'עברַא ןױל עשידיײ טגזױט 930 --- 8 טנערבג טישטעּפירפ ןפיוװא; ----
 ,1926 ,31 ינֲאי .רעט יַאעטילַאמ רעװססַאמ ןיא "לרעײּפ

 ,2 'בעפ .טנָארּפעילימַאּפ ןפיוא ---- ,1935 ,13 יצעד .רעט
 | 6 ,15 'צעד .ןעיוב ןופ סָאּפע רעד ----

 יבעפ .וָאקַאװטיל טימ סעומש ַא ---- 35
 .1926 7 'עטשסיואש ןַא ןופ ןולַאז יד ןיא ----

 ךיז ןוא ןרעקמוא ךיז זומ ןעמ --- 1935 ,17 'צעל .גנול
 ,.19236 ,14 'בעפ .ןסוטמורַא ,2 'צעד .ןסַאג רעטקסָאמ רעביא ----

 .ןלושכיוה ןוא סמוקיגכעט ,ןלוש ---- 5
 ,1926 ,16 'בעפ טי ןטרעסקעל טָאה סלרַאמ לרָאק -----

 יבעפ .ןריפסקעש ,םיִא ןבָאה רימ ---- ,1935 ,22 'צעד .טרַאגעגּפא

 ,19236 1 "מַאק א ןטסיראטקַארט עשידיי ----
 ,22 ץרעמ .ןענעגעזעג ךיז יג ךיא --- ,24 'צעד .רעדלעפ יד ףױט רענגײב
35, 6, 

 ץרעמ ."סטוג סָאדלַא ,טגוזעג ײזג --- עלַא טימ ,ַאלירװַאג ,רעטיימורט -----

 .1936 ,7 ,1935 ,27 'צעד .תוחוב

 תונעט טָאה "סעמע, רעװקסָאמ .יליוו ,1925 9
 טינ טײג רע סָאװרַאפ "דנוב, םוצ הוא ףיױא ןעגָאיַאר עשידיײ ירד ----

 1936 ,23 ילוי .סערגנָאקיטלעװ םוצ ,1926 ,1 ינאי .עגיַאר

 'רבא תירב; םוצ טפור ןיִגלָא .מ --- .בכידיסטלָאֿפ רעד רעדײגש עקלַאצ ----
 ,19236 ,10 'װָאנ ,"םה ,1936 ,3 ינַאי .רעט

 .ןעגנוטײצ עשיטעװָאס קידנענעײל --- . סרעטכיר ןרַאּפ ןבעל ךעלטיטש ----
 | ,1936 ,10 י'װָאנ ,1936 ,5 ינַאי .טיט

 .ןעגנוטײצ עשיטעװטס סידנעגעײל .ּפ ,י .יוןעיורפ ר-סַאג עגעזעטעג ,רימ ----

 ,1926 ,24 'צעד ;25 י'װָאנ ,1936 /?7 ינאי

 ײרד ,רעילפ'טפול ןײא .טַאּפ בקעי 8 ףױא םלצ ןײק טי טלעטש ----
 יצעד .רָארוקַארּפ ןײא ןוא רעבירש ,1936 ,10 ינאי .ןקידעבעל

 1936 ,8 .רבק סגיּפילַאטס זיא'ס וװ ,טרָאד ----
 ילוי .יִקגָארט .ל יב חעש רַאּפ ַא ---- ,1926 ,13 ינַאי

 ,1936 4 ןרעלעק עשידרערעטנוא יד ןיא ----
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 עיפ ַארג ַָאיל בי ב

 רעטעברַא רעדיגש עשידײ יד רעב יַפָא יד ןגעװ יקצָארט טגָאז סָאװ ----

 ירּפַא ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ .עשרַאוװ ןיא רעטיור רעד ןופ פעק עטסַאהעג

 | .1929 ,8 ,1936 ,16 ילוי .ײמרַא

 ןא רעט סגןעג עשיטסינומָאק .. "עג ןטָאשרעד ןעגײז סָאװרַאֿפ 26

 .טײלרָאיווי עידיי ןדרָאמ עשרַאװ .ןלטרעגעג עשיטעװָאס 8 יד ןרָאװ

 ,1930 ,22 גיוא ,קרָאי וינ ,סטרעװרַאפ ,1936 ,17 ילוי

 -טיל השמ) ןרעטש רעגעלַאפעג א ,ּפ ,י סעבַאגסיוא ערעדנַא

 ילוי ,קרָאי וינ ,רעקעװ .(ךעבענ ,וָאקַאװ ןופ ןטײהלצנגײא עֹלֵַט ,רעועשרַאו .א

 י5 'ז :1931 ,5 יא ןעײרעדרעמ עשיטסינומָאק יד

 1906--1959 (נ

 'סינימ'טפיוה יד טימ ןכערּפשעג ---- קרָאי-וװינ ,סטרעוורַאֿפ

 ,7 ינוי .טעניבַאט ןשיליױפ ןיא ןרָאט ןעגנונּפָאה עטקידעשוצ יד ,רענליוו ,י

 ,6 -ָאס ףיוט רעריפ עשיטסיניצ ןופ

 190 טציא ןפױלטנַא סָאװרַאּפ ---- ,1945 ,3 ינוי .דנַאלסור-טעװ
 1 דנַאלסור-טעװָאס ןופ ןדיא טנזיוט בעל יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןדער ײז ----

 1946 ,30 ינוי רעװ -- ןליוּפ ןיא ןדיא עגעבילבעג
 טָאה סָאװ טגלע רעכַאפיירד רעד ---- ,1945 ,17 ינוי ? ײז ןעגיײז

 ןט ןדיא טגזױט 150 ןבירטעג טציא יד ןגעװ טכירַאב רעקירעיורט ַא ----

 ילוי .דנַאלסור-טעװאס ןופ ןפיױלטנַא ןרַאגנוא ןיא ןדיא ענעבילבעג "בעל

 1946 7 ,1945 ,22 ילוי .עיגעמור ןוא עירַאגלוב

 רעװ -- ץלעיק ןיא םָאוגָאּפ רעד --- טײג סָאװ ,גנוטײט עשידיא יד ----

 ,1946 ,21 ילוי ?גידלוש זיא ,1945 ,12 יגיױא .עװקסָאמ ןיא סױרַא

 יד טימ רָאפ טציא טמוק סָאװ --- ןשידיא ןופ לגיּפש רעמורק ַא ----

 1946 ,4 'גוא ?ןראגווא ןיט ןדיא ,1945 ,19 יגיוא .ןבעל

 םזיטימעסיטנַא רעכעלסערש רעד --- רעד ,ָשרעילַאבַאק ָאגרַאל זיא ואװ ----

 יגיוא .רעדנעל עטריפעג-שיטסיגומָאק ,1945 ,9'טּפעס ?רעריפ-רעטיײברַא ןא
 .1946 1 רעד ןיא טכיל סָאּפ רעלָאמש ַא ----

 יד ןעװ ףיש רעד ײב טגלע רעד ---- טלקיװ סָאװ שיגרעטסגיפ רעטכידעג

 ,1946 ,18 יגױא .םײהַא קירוצ ןרָאּפ == | 1945 24 'טקָא ןויא
 "עגסױרַא דנַאלסור טָאה סָאװרַאּב --- , 8 60 רנעלסױא םייב ךוזַאב ַא ----

 .ןדיא עשיליוּפ טנזיוט 150 יד ןזָאל טגיפעג רעכלעװ ,ןליוּפ ןופ רעטסיו

 1945 ,4 יװָאנ .עקירעמַא ןיט טצביא ךיז

 ןדיא עשיליוּפ רעטוזיוט .,טַאּפ בקעי
 .ןליוּפ ןיא קירוצ דנַאלסור ןוט ןעמוק

 ,1946 ,16 י'רּפַא
 י'םירעיופ םעד טימ ךערּפשעג ַא ----

 "עּביװ רעד ,סישטיַאלָטקימ רעריפ

 .1946 ,25 'גיוא

 םָארגַאפ טעװ תמא רערעטיב רעד ----

 .שיטסיוומטק רעד ןוט ץלציק ןיא

 .ןלופ ןיא גגוריגער רעטריפעג

 .1946 ,1 יטּפעס

 עשיטסיגיצ שיטסיגומָאָק יד ---- .1946 ,10 ינוי .ןליוּפ ןופ רעימערּפ

 .עיורָאפילַאק ןיא עידעמַאקיגַארט ישז טוומגיז טימ דערּפשעג ַא ----

 ,1946 ,29 'טּפעס רעריפ ןטמירַאב ןטלַא םעד ,יקסוואל

 ליפש רעשיטילָאּפ רעכילדנעש רעד ---- ינוי .טסילַאיצַאס עשילױפ יד ןופ

 ידי ןשיװצ ןעגוַאגעגוָא זיא סָאװ 1946 4

0 



 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,15 ץרעמ .ןטָארעגסױא טרעװ רעד יװָאנ .ןטסיגומָאט א רעוט-ללכ עש
7 1946. 0 

 ןיא ןבעל עקיטסײג עשידײ סָאד --- ןדנעלע ןגיטציא םינופ ןעגנַאלסּפָא ----
 "עגסיוא טרעװ ןלױּפ ןוא עיועמור יװָאנ .ןליױּפ ןיא ןדיא יד יב ןבעל
 1950 ,16 ץרעמ .טָאל ,1946 4

 .1950 ,15 "רּפַא ...הטרח ןבָאה ײז -- עשט, עשידיא יד ןופ סורג ַא ----

 וקעגמוא ןענײז סָאװ יײרד ןגעװ --- 1946 ,5 'צעד .עװטסָאמ ןיא "ןטסיק
 יַאמ .סעמרוט עשיטעװַָאס ןיא ןעמ 'ןיװ ַא ןיא דנַאלסור'טעװָאס ץנַאג ----

 ,1950 6 'טרַאּפעד רעקרָאיריג 8 ןופ עלעס
 יכָאג ןוא לובלביטולב ַא רעירט ---- .1946 ,29 יצעד .רָאטס טנעמ

 רעקָאטסילַאיב ןיא דרָאמ ַא םעד ןגעװ טיג טדער ןעמ סָאװרַאּפ ----
 1950 ,13 יאמ .עמרוט רעשיטעװַאס םעװָאס ןיא עיצַארגימיא רעשידיי
 יילייה} ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע ---- ,1947 ,23 ץרעמ .דנַאלסור

 םיא ןבָאה ןטסיגילַאטס יד ןוא "רעג ןליוּפ ןיא ןדײ יד ןוּפ ןעמָאנ ןיא ----
 ,1950 ,23 יַאמ .טעדרָאמרע ןיִא ןדי ףױט םילובלב ײז ןפרַאװ
 זיא יו הגחמל ץוח ןטסינומַאק, --- ,1947 ,30 ץרעמ .עטירעמַא

 רעטריזינַאגרָא רעד ןופ ףור רעד ןיא יעמַארד עשיטעטַאפ, ַא ,רפוס .י
 יגיוא .עקירעמַא ןיא הליהק רעשידיי רוטַארעטיל רעשידיײיטעװַאס רעד
 ,1950 3 יד ןופ םישודק יד טעדנעש סָאט
 ןעגנולײצברעד ווא רעדיל עטצעל ----- ,1947 ,14 יטּפעס .סָטטעג

 יירש עשידיײ ענעמוקעגמוא יד ןופ
 ,5 יװָאנ .דנַאלסור-טעװָאס ןיא רעב
0 

 ייױרג רעד ןופ ןעגנַאלסּפַט .טַאּפ בקעי
 ,1947 ,28 יטפעס .טלעוו רעס

 * ר ר

 ענעבילברַאּפ יד טציא ןבעל יװ ---- אנ ןברוח ןשידיי ןפיוא טנעליירא
 .1950 ,11 'װָאנ ?ןליוּפ ןיִא ןדיא יי 17 2
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 יֵלָאֹפ ןשידי ַא טימ ךערּפשעג ַא ----
 ירַא רעשיטעטָאס רעד ןופ קינװָאק
 ,1952 ,7 ירּפַא .יימ

 סיוװָאקלָאּפ רעשידיי רעגעּפָאלטנַא ----
 ןיא םזיטימעסיטנַא ןגעװ טלייצרעד

 ןגעװ ןירב טימ טגיילרַאפ שיט ַא ----
 ,רעגײגיצ יד ןופ דנַאל םעניא ןדיי
 ,1947 ,30 יװָאנ

 ןדי יד ײב דנעלע רעסיורג רעד ----
 ,1947 ,14 יצעד .דנַאלסור-טעװָאס ןיא

 רעד קינװָאקלָאּפ רענעּפָאלטנַא--- 6 יי } ט"מעטיטנא - סור טעװַאס ןיא םזיטימעסיטגַא ---- ,1952 ,9 ירּפַא .דגַאלסור
 ,1947 ,28 'צעד .ר7

 ר - 'רעב דוד ןפ ןרָאטעג זיא טָאװ ---- ּ ידייייטג עד ןגעװ טלײב "'יר רעשידיייטופא ר
 ,11 ּירֹּפֲא .יײ ַאטעװָאס ןיא עי 1 1 3 0

 152 ,1948 ,18 ינאי ?ןָאסלעג

 ' י'לוק רעשידיי רעד ןופ רעגגַאלקּפָא -----
 .ןליופ ןופ ןסורג עשירפ יײװצ ---- ,1948 ,1 יבעפ .טלעוו-רוט רוס ר רר 5 יז

 ,1953 ,16 ינַאי
 סָאװ סישטוגַאס רענרעזײא רעד ----

 קרָאי-װינ ,רעקעוו רעד ןצ ןלױוּפ ןיא ןטסידווב טביירט
 'װָאנ .תוסיפת ןיא רעדיט .רענליוו .י יטּפעס .ןטסיגשיצ עטשלעפעג ןרעװ
2, 1948, 9 6, 

 ןטקווּפןצכַא סיקסװָאלטישז ,טַאּפ בקעי .עשרַאװ ןופ "תרות עַײנ, יד ----
 ,7"8 1938 'װָאנ ,1948 ,26 'צעד

 זיא טכַאנ עשיטקרא יד .רענליוו .' יײװצ ןוא םזיצַאג ןופ ןברק ןײא ---
 :1940 ינאי ןעמַאלֿפ טימ ןטכױלַאב ,1950 ,27 ינַאי .םזינומַאֶק ןופ תונברק

 : ,5 -ןעל עשיטעװָאס ןיא ןבעל שידיי ----
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 עיפַארגָאיל ביב

 .עװקסָאמ ןופ רעגניז ןײט ,עשרַאװ .5 :1940 ירּפַא .דנַאלסור ןופ וןירב -----
 ,65 11953 ,1 ירּפַא טַאבלוק .מ ,גרעבניצ .י .טַאּפ בקעי

 .טרעפמעל רעשיטסיגומָאק רעד --- ,15 ץרעמ .טיײקיגײא:'ףוקיאג ןוא
 ,12:11 ;1953 ,15 ירּפַא 968 3

 ,1 יַאמ .דנַא?סוריטעװַאס השעמ --- ."טײהירפג רעד ןיא שֵא םולש ----
 .3 ,978 :1954 ,15 טקָא

 ןוא סענגגַאמ .ל .י ,זײװ ןעפיטס --- .יגײא, עשידיײ יד טעברַא סע יז ----
 ,65 :1953 ,1 'טקָא .וטלטיג ןעב -- 65 :1944 ,1 ץרעמ ."טייה

 ,5-4 :1954 ,1 ינוי .עינעמור השעמ --- ,1 'טקָא .לָאמקנעד רעטלַא-ךילרע ----

 ןיא תסנכ ןיט סעיצְקַארּפ יי ---- 978 4

6 41 1954: 13, 
 גנודרָאמרעד רעד ןגעװ רוס רעד --- י:6113 יו וצ "שזדנעלַאשט, ַא ----

 ;1954 ,1 'טקָא .קירַאכ יזיא טעטּפ ןופ י9'10 :1945 415 'נַאי
 ,109 .ןדײ עסײה יד -- ןטסיומַאק יד ----

 רעבעי ףיוא יקסגיטיוו יערדגַא א , : : 8 שא 1 ירּפַא

 ,8"9 11954 ,15 יצעד .טלעוו ,1 יטקָא .יירּפ זיא ענליוו יו רָאי ַא ----
 .דנַאלטור טא תטקמ ָאד ןענײז סע --- יא ףעד ןינראב 5

 776 :1955 1 יגיוא אפ ךיא ----

 ,978 :1955 ,1 יטפעס .טמוח השרפ יַקְסוָאוַאגַאק .א ,רעפעפ קיציא ----

 ,1 יװָאנ .תודע עשיטעטָאס עמוטש --- י16 :1947 ,1 יַאמ .רָאהנײא .ד א
 ,98 5 ןָאפעלעט ןרעביא סרַאפ'דנוש ַא ----

 יג ןיא ןעװעג זיא שטנעמ רעד ---- ילוי .קרָאי ויג חא עװטסָאמ ןשיװצ
 ,1279 :1955 ,15 'צעד .םוגה .1079 :1947 1

 ץרעמ .טרשכ ןוא טשַאװ עװטסָאמ --- םֹורא למוט רעשיטסיגומָאק רעד ----
 .1079 :1956 4 ;1947 ,1 'טּפעס .סערגנָאקירוטלוק םעד

 ןטשרע םוצ ןטסיגומַאק עשידיי יד ---- ,0
 ,11710 :1956 ,1 יַאמ .יטמ ."סעטרעשטשאיא עשיטסיוומָאק ----

 עידעגַארט רעשידײ רעד םורָא --- .12711 :1947 ,1 יטקָא
 ;:1956 ,1 ינוי .דנַאלסוריטעװַאס יא םיגילַאטס ןעגײש טעװ ןוז יד יח --- 
 4 ,17716 :1949 ,1 יבעפ ."ועמָאנ

 "ידי יד א "טיק ענעדלָאגא יד --- .גרובגערע ַאיליא טימ השעמ ַא ----
 יטקָא .דגאלסור ןיא עידעגַארט עש ,15714 :1950 ,1 'טפעס

 ,8 :1956 .היב ןשיובבר א םעגײאש ןגעװ ---
 ,15 'װָאנ .רעדיװ טבעל ןילַאטס ---- | ,107-9 ;1950 ,15 'טקָא

 ,54 6 .ןיכרַא טמעג םעגעגוּפעג ןגעװ ----
 אהער ןיא טשיג ךיז ןקיטיײג יז ---- .6'7 :1951 ,15 ינַאי

 ,1957 ,1 ינֲאי .עיגַאטיליב ,4*5 :1952 ,1 יגיוא .עווטסאמ שוריג ----
 ,574 11957 ,1 'בעפ .ןליופ --- .ןעטװעג החדומ ךיז טָאה רע ךיוא ----

 ,15 יבעפ .גרעבגעלַאװ לוַאר חשעדמ ---- .10 :1953 ,1 ינַאי
 98 7 יירפג רעד ןיא החמשו ןושש ----

 ןיא "םילועא עשיטסינומָאק יד ---- ,15 ינַאי .תוילח יד דובכל "טיײה
 ,1957 ,1 ירּפָא .לארשי ,556 3

 ןופ ןוא זיִרֲאּפ ןופ --- ןסורג ייווצ ---- ,1953 ,15 ץרעמ .ילַאטס ןובשזז ----
 ,65 11958 ,1 ילוי .עטרַאװ ןיא םילשורי ןופ רעגדער יײװצ ----
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 .טכערעג ןעװעג זיא ועשטשורכ -----

 ,87 :1958 ,1 'צלד

 'םור ןפ ןדיײ יד ןוא ןַאיטטימ ----

 ,65 :1959 'בעפ .דנַאל

 ,65 11959 ירּפַא ןדיי עשינגעמור יד -----
 -סוריטעווַאס ןיט תועושי עשידיי ----

 ,13'14 :1959 יַאמ .ר87

 עשידײי א שידײ ןופ ןברוזח ----

 ינוי .דגַאלסוריטעוטס ןיא רעביײרש
9 43 

 -שורכ וצ) ובשח רעשידײ רעד ----
 'טּפעס ,(עקירעמַא ןיא ךוזַאב סוועשט

9. | 

 ;1959 יטקָא ."וריקסאמעד , ןצ טייצ ----
 ,ד6

 ;1961 ירּפַא .עווטסטַָאמ ןופ תורושב ----
9 

 ירָאֿפ םענרעזײא ןרעטניה שידיי ----

 .ירַאֿפ ןוט םילשורי ןיא ,גנַאה
 .5 11961 ילוי

 רעסידעבעל רעד -- טעשטשורכ ----

 יצעד .םזינומַאק ןכעלטיוט ןופ תודע
1, 

 'סור'טעװאס ןיא לרוג רעשידיי ----
 ,10-9 :1962 ץרעמ-"בעפ ..2

 ןופ דנוַאלסור ןיא ןעמ ליװ סָאװ ----
 4 :1963 ץרעמ ?ןדיי יד

 ןיא ועשטשורכ חבושת לעב רעד ----
 ירּפַא ןַאמדלַאג םוחג ןפ ןגױא יד
3 574, 

 ;1963 ,1 יצעד .עטטסאמ ןופ טסעג ----
5 

 קרַאי-וינ ,טפנוקוצ

 עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד .טַאּפ בקעי
 יַאמ .סעמרוט סגילַאטס ןיא רעריפ
0 288-283, 

 יניואיילוי ."ךיז טױב עשרַאװ , ,ּפ .י
1 251"249, 

 סנילַאטס ףיוא סוטָאש עשידיי ----
 ,193 :1953 ירּפַא .רבס

 ןצ ןרעװ דימ טיג ןלעװ רימ ----
 ,224 :1953 ינויייַאמ .ןגערפ

 ,רעפטנע ןַא ןענָאמ ןרעהפיוא טינ ----
 ,293 :1955 'טּפעס

 "רעד יהדריַאװ ליב סָאװ ,טַאּפ בקעי

 יטעוָאס ןופ ןסורג עשידײ .טלײצ
 .101798 :1956 ץרעמ .רנַאלסור

 ;1956 יַאמ ןדיי עשיטעװַָאס טימ ----
3, 

 .םזיטימעסיטנא רעשיטסיוומַאק ,ּפ .י
 ,293 11956 יטּפעס

 .טלעװ רעשידיײ רעד ןיא .טַאּפ בקעי
 ןגעװ הרות סװעשטשורכ ַאטיקיג
 75 :1957 'נאי ןדײ ןא טײקשידײ

 ןיא ןדײי .טלעװ רעשידיי רעד ןיא ----
 .קרָאי ןיג א עשרַאװ א ענליװ
 ,ך"5 11957 'נאי

 ןיא :.טלעװ רעשידיײ רעד ןיא ----

 ;1957 'בעפ .ןליופ ןיא ןוא םירצמ
18 

 רעד .טלעװ רעשידײ רעד ןיא ----

 יבעפ .סלעָאכימ המלש ןופ טױט
7 61558, 

 רעד :טלעװ רעשידיײ רעד ןיא --
 ;1957 ץרעמ .ןלױפ ןפ גנטגסױרא
2, 124, 

 רעד .טלעװ רעשידײי רעד ןיא --
 ,רעביירש יד ןופ טּפשמ ןפיוא רוסמ
 .124 ,104:102 :1957 ץרעמ

 ץרעמ .שיטרַאמ ץרפ ןופ ןָאצ רעד ----
7 104:102, 124, 

 א .טלעװ רעשידײ רעד א ---
 יָאק םענעזעװעג ַא ןופ דיל'רעיורט
 ,124 ,104102 :1957 ץרעמ .טסיוומ

 ןכירטש : טלעװ רעשידיי רעד ןיא ----
 היגרעפ טימ ןבשח ןשידײ םוצ
 יצעד .דגַאלסור ןיא םזירעשלָאב ראי
7 4597457, 

 עשיגעמור יד ןןפ ךל ךל רעד ,ּפ ,י
 ,50-49 :1959 'בעפ .ןדיי

 טגיוושראפ רעשטשורכ .םטַאּפ בקעי
 ןיא טיזיװ ןײז ףיוא עגַארפרךדיי יד
 ,401-298 :1959 יטקָא .עטירעדצַא

 .סלעָאכימ חמלש :ןרַאטנעמָאט ----
 ,176-173 :1960 י'רּפַא

 ןופ ָאכע ןַא רעדיװ - ןרַאטנעמָאס ----
 יגיואיילוי .סלעָאכימ ןופ גנודרָאמרעד
0 283-219, 

 ;1960 יטקָא .עװקסאמ - ןרַאטנעמַאק ----
1 
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 עיפַארגָאילביב

 יֹנַא רעקידנעָארד ַא :ןרָאטנעמָאק --- סגיקלַאה לאומש : ןרַאטנעמָאק ----

 -טעװָּאס ןיא לַאדוגַאקס רעשידיייט ,431*436 :1960 יװָאנ .היוול

 ,426:422 1963 'צעדיװָאנ .דנאלסור םורַא גנַאלש ַאַו :ןרַאטנעמָאק ----

 ןַארַאמ ַא ןופ דײר סָאד ןענײז ---- .436-431 :1960 יװָאנ .יזדלַאה

 יצעד"װָאנ .סַאהטסבלעז ןופ ךייר יצ ָאק רעשידי ַא :ןרָאטנעמָאק ----

 ,426-422 23 "עג זיא סָאװ ,עװקסָאמ ןיא טרעצ

 ןָאסב ָאר לוָאּֿפ :ורַאטנעמָאק --- 'צעד .םילשורי ןיא ןרָאװעג טרעה

 ינאי .עװקסָאמ ןפ סורג 8 טגגערב ,496-492 0

 ,19"23 44 ןשיטעװָאס ַא ןיא :ןרָאטנעמָאק ----

 ,1177113 :1961 ץרעמ .רעגַאל

 סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד 'סָאמ ןופ טסַאג ַא :ןרַאטנעמָאק ----

 ןוא ײגרעס טירדנַאמיכרַא .,טָאּפ בקעי י220-*216 11961 ינוייַאמ .עווק

 .1955 ,14 'טּפעס .שמוח השרפ א ןינע ןסורג ַא םורָא : ןרַאטנעמָאק ----

 רעײז ןיא טשינ ךיז ןקיטיױג ײז --- 'גױאדלוי .שזדָאל ןוא עשרַאװ ןיא

 ,1957 ,6 ינַאי .עיצַאטיליבַאהער *210-2660 1

 ןוא עגליװ ,עװקסָאמ ןפ סורג --- .ענליװ ןופ סורג ַא :ןרַאטנעמָאק ----

 1957 ,18 ינאי .עשרַאװ י389-385 :1961 יטקָא

 טא יקסװערָאמ .א ןופ סורג ַא --- לָאקרַאמ ײסטעלַא :ןרָאטנעמָאק ----

 ןופ םוקמוא ןגעװ גנולײצרעד 8 'װָאנ .ָאקנעשוּטװעי יגעגועי ןוא

 ,1957 ,3 יבעפ .טלעָארימ המלש .423'427 1

 1957 ,23 'בעפ .ןליוּפ ןופ ןירב --- רעלטסניק לאושי :ןרָאטנעמָאק ----

 ,30 ץרעמ .ךיז טקיגײר ,ךיז טשַאװ --- א ןזײ יד טימ ךיז ןעגעגעזעג

 7 ,423'427 11961 'װָאנ .ןליופ

 ןטנַאקַאב 8 ןופ יודיװ 8 ףיוא --- סור'טעװָאס ןופ .ןרַאטנעמַאק ----

 ,1957 ,20 יטקָא .רעביירש רעגַאקירעמַא י474:470 :1961 'צעד .רנַאל

 -- ןסורג ייװצ) םויהירדס ןפיוא --- ידוײא רעװעשרַאװ : ןרַאטנעמַאק ----

 .1958 ,20 ילוי .(עשרַאװ ןוא זירַאּפ ןופ .414:470 :1961 'צעד .ףטפירט עש

 טכערעג ןעװעג זיא חעשטשורב --- ריס טָאג ראי ַא :ןרַאטנעמָאק ----
 "עג ּטָאה יַאגַאװישז רָאטקַאד; .- יצעד 1 קלַאה לטומש טעָאפ ןוב

 .1958 ,2 יצעד .ןרעװ ןטָאברַאפ טפרַאד ,414470 :1961 }

 ןופ ריט רעטכַאמרַאּפ רעד רעטניה --- יה * ףיהײל .ח עװ :ורַאטנעמָאק ----
 -סַאוַא רעימערפ-עציו ןשיטעיװָאס -23 ,1962 ינַאא .עװקסָאמ ןיא ןעװעג

 ,1959 ,22 ינַאי .ןַאיָאקימ סַאט 1

 ידי רעד א ןדײ רענַאקירעמַא --- = ףו ט'מעסיטנַא : ןרַאטנעמָאק ----
 ץרעמ .עינעמור ןופ גנַאגסױרַא רעש ָאט יא ןו" יד ןופ עיצַאלימיסַא
 ,1959 6 ,175 1 1962 ירּפַא .דגַאלסוריטעוו

 .זַאלסורטעװָאס ןפ תורושב ---  "ַאמ .דנַאלסור טעװָאס ןיא הצמ ,ּפ ,י

 .1959 ,21 ירּפַא ,193 :1962 ינוי

 ןרָאק לחר ןירעבײרש יד סָאװ --- העידי ַא :ןרַאטנעמָאק .טַאּפ בקעי
 .דבַאלסור'טעװאס ןגעװ טלײצרעד ,280-216 :1963 'גיואיילוי .טסנימ ןופ

 ,1959 ,31 יַאמ רעשיטעװָאס ַא :ןרַאטנעמָאק ----

 רעד ףױא טײקשידײ ןא ןדײ --- .יטײהיײרפ רעלופ ןפ רעטסומ

 וינ ןיא גנולעטשסיוא רעשיטעװָאס ,320-317 :1963 'טּפעס

 ,1959 ,16 ילוי .קרָאי ןשיװצ עטַאבעד ַא :ןרַאטנעמָאק ----

 .דירַאי ַא למיה ןפיוא -- לײװרעד --- ןיגעל ןיא רעבײרש עשיטעװַאס

 ,1959 ,30 יגיוא | ,1963 'טקָא .דָארג
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 .עקירעמַא ןיט חעשטשורכ חשעמ -----

 ,1959 ,12 יטּפעס

 ,6 יטקָא .געשטשורכ רודיס לטח ----

9, 

 ןעשטשורכ ----

 טיזיװ ןיז ףיױט עגטרפרדיי

 ,1959 ,29 יװָאנ .עטירעמַא

 ןופ םוקמוט ןכָאנ גָאטרַאי רעט9 ----

 .רעבײרש עשיטעװַאס עשידײ יד

 ,1961 ,2 'טּפעס

 יטקָא .רָאי יִבַאב ןגעװ דיל סָאד ----
7, 1961. 

 ,2 'צעד .עדער סטעשטשורכ דָא ----
1 

 'סור ןיא ןדי :ךָאװ ןט דָאח ןופ ----

 ,1963 ,6 'בעפ .87

 ןופ גנוופַאה :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ץרעמ .דנאברַאפרטַאר ןיא ןדײ יד
6 1962, 

 "סור ןיא ןדײ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 ,2 ץרעמ .דנַאל
 יַםור ןיא ןדײ .דָאװ וצ ךָאװ טפ ----

 ,1963 ,21 ץרעמ .דנַאל

 ימעסיטוַא :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1963 ,13 יֵאמ .דנאלסור ןיא םזיט

 "סור ןיא ןדײ .דָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 ,20 יַאמ .ד2

 עקיסקעמ ,סיױרַאֿפ
 טעװָאס ןיא ןבעל שידײ .טַאּפ בקעי

 ,1950 ירּפַא .דגַאלסור
 "ןעל עשיטעװַָאס ןיא ןבעל שידיי ----

 ,1950 יַאמ .ןטָארעגסױא טרעװ רעד

 יד '"טגײװשרַאפ,
 ןיא

 עטיסערגַארֿפ יד ןט "ייב דוגא ----

 ,1950 ילוי .דעלרעדירב

 .טלעװ רעבעי ףיואש יססגישיוו ----
 .1955 ,1 'נַאי

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעװ ----
 יסור'טעטָאס א רוטלוק רעשידיי
 .דגַאל

 עקיסקעמ ,עמיטש יד
 ןופ טגלע רעכַאפײרד רעד .טַאּפ בקעי

 .1946 ,3 'גױא .ןדיי טנזױט 0
 .רעדירב עטיליופ ענעלַאּפעג יד ----

 יד ןעװ ףיש רעד ײב טנלע רעד
 'עג זיא עיצטַאגעלעד עשידיי שיליוּפ

 ,1946 ,28 יגיױא .םײהַא קירוב ןרָאפ

 ידי יד רעכלעװ ףיוט ,עגַארפ 8 ----

 'טּפעס .רעפטגע ןַא טכוז טלעװ עש

7 1946, 

 םָארגַאּפ ןגעװ תמא רערעטיב רעד ----

 .1946 ,25 'טּפעס .ץלעס ןיא

 ןדולע ןקיטציא ןופ ןטגעמוקָאד ----

 ,7 'צעד .ליופ ןיאט ןדײ יד ײב ןבעל
6, 

 לטימ ַא טרעװ םזיטימעסיטגַא ןעוו -----

 ,1946 ,20 ץרעמ .טכַאמ ןצ

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא
 םיַארפֹע ,רעפעפ טיציא .םַאּפ בקעי

 ןרָאהגײא דיװָאד א יקסװַאוטגאק
 ,1947 ,26 25 יַאמ

 ןָאפעלעט ןכרוד סרַאּפ דנוש ַא ---
 .קרָפי וי א עװטץלסָאמ ןשיװב
 .1947 ,22 ילוי

 ןיא טיײרגעגוצ טָאה ןעמ יא יו ----
 ןײיגַאב לָאז "דווב, רעד זַא טיפ
 .1948 ,29 ,28 ,25 'טּפעס .דררָאמטסבלעז

 .תיב ןשיובבר א םעגײא ןגעװ ----
 ,1950 ,12 ,11 'ָאנ

 טרעה סָאװ :דָאװ ןצ ךָאװ ןומ ----
 ,1951 ,11 'גױא ?ןלױּפ ןיא ךיז

 ןגעװ השעמ ַא : ךָאװ ן3 ךָאװ ןופ ----
 .1951 ,11 'גיוא .דנַאלסור

 טא סולש :ךָאװ ןצ ךדָאװ ןופ ----
 יטעיװַאס רעד ןופ ןלַאפעגסױרַא
 ,1951 ,24 'גיוא .עידעּֿפטלקיבנע רעש

 ענעגורעצ :ךָאװ ןצ ךדָאװ ןופ ----
 יָאס רעשידײ רעד רהפ ןעגנוופָאה
 "ָאריב ןיא "קילבוּפער רעשיטעיװ
 ,1951 ,9 ,8 יטּפעס .טשזדיב

 עטיטקא יד :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 ,1951 ,15 'װָאנ .עיצולָאװער

 יײז ןזומ רימ : ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1952 ,9 יבעפ .ןעװעטַאר
 סעקעסוועי יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1952 ,9 'בעפ .ץרּפ ןוא ןליוּפ ןיא
 טזָאל עיגעמור : ךָאװ וצ דָא ןופ ----

 ,27 יַאמ .ןדיי ןיק סירַא טינ ןוש
2, 

 סָאמ שוריִג : םויה רדס ןפױא ----
 ,1952 ,29 יגוי .עוְק

 ףלע ידא :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 "סור ןיא ןזדײ :.ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----  יצעד ."סעצָארּפ רעגארּפ ןופ תוילח
 ,1955 ,23 'װָאנ .דנא? .1952 6

 לא רעבײרש :.ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- סײר ןַאפעטס, : ךָאװ ן3 דָאװ ןופ ----
 -עיצַארטנעצנָאק ןטיסור ַא ןיא ןַאמ רךעגַארֿפ רעד ףיוא דײ רעד --
 .1955 ,29 'צעד .רע ,1952 ,13 'צעד ."הבל

 ךוב ןגעװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ --- .טילגמוא ןײק ןעװעג טינ זיא סע ----
 ."רעגָשיצולַאװער 8 ןפ יודרמ / .1952 ,30 'צעד .לַאפוּב

 ,1955 ,29 'צצד טניױשעג עסַאט ןטלָאװ ײז ביוא ----
 ןמחנ טימ ןָאט ײז ןלעװ סָאװ ---- ,1953 ,6 ינַאי .םולש םעד

 ,1956 ,6 'בעפ ?'ליוײמ ןפור סע ןעמ לָאז שרעדנַא ןעד יװ ----
 .טלײברער יהדריָאװ ליב סָאװ --- 29,  ינאי ?ןדײ רַאְּפ לױרג טיג בױא
 ,1956 ,20 ץרעמ 3

 ירַאפ טעטימָאק רעטעברַא רעשידי ---- 9 ילוי .ןליוּפ ןופ סורג רעשירפ ַא ----
 -עװוָאס רעד ןופ גנורעלקפיוא טגנַאל ,3

 ,1956 ,9 ירּפַא .גנוריגער רעשיט רעד וגעװ :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 םעד ןלײצרעד רעטציא ײז ןלָאז --- .שי א עשיטצעיוװָאס ןופ גנוינַאב
 ,1956 ,18 ירּפַא .תמא ,ןעגנויצַאב עשיטַאמָאלּפיד עקידלאר
 .ליססטיעג ןוא חָאשטשורכ חשעמ ---- ,1953 ,10 'גיוא

 ,1956 ,9 יַאמ ןופ ךוזַאב :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 ןדיי יד ןגעװ סעײנ סעפע ָאד זיא --- רעװקסָאמ ַא ןיא ןטנעדוטס עשידיי
 ,1956 ,24 יַאמ ?דוַאלסור ןיא 1954 ,1 יצעד .עגָאגאגיס

 יַאב טרָאֿפ רע זיא עשז'סָאװרַאפ --- -יירש עשיד" .דאװ וצ ךַאװ ןופ ---
 ,1956 ,31 יַאמ ? דרָאמטסבלעז ןעגנַאג ,1954 ,27 יצעד .רנַאלסור ןיא רעב

 יז ןבָאה ןבעל ןוא טױט ןשיװצ -- סעומש רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1956 ,9 ינוי .ןבעל ןבילסעגסיוא ןטידי ןופ רעײטשרָאֿפ ַא ןשיװצי
 ןטלָאװ רימ יװ ױזַא ךיז ןליפ רימ --- "וו רעד טימ טעטימָאק רעטעברַא
 ,1956 ,21 ינוי ןעמַאזצ ןסעזעג ןאטגנישַאװ ןיא עדַאסַאבמַא רעשיס
 "עד עשיגבר ףיוא שינעטערעג ַא ---- ,1955 ,10 'נַאי

 .דנַאלסור-ּטעיװוָאס ןיא סעיּצַאגעל ןזײ ןלעװ יצ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1956 ,13 ילוי ,3 'בעפ ? ןרירגימע ןענעק ןליופ ןופ
 ,21 ילוי .עגגַאלק ךָאנג ןעגנַאלק ---- 5

 ,6 ןפ סולשַאב :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 ןָאזרעדָארב :דָאװ וצ ךָאװ ןופ --- ןגעװ טעטימָאקרעטעברַא ןשידיײ
 ןיא ןבילבעג זיא סָאװ רעטכיד ַא -- יאמ .דנַאלסור ןיא ןדײ ןופ עֶגַאל
 ןברטטשעג טרָאד זיא ןוא דנַאלסור ,1955 6

 ,1956 ,8 'טקָא 'סור ןיא ןדײ :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ----
 רעטניה ןדײ :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ---- ,1955 ,8 ילוי .דנַאל

 ,20 יטקָא .גנַאהרַאפ םעגרעזײא םעד ןדי יד ןגעװ :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 ,6 ילוי .גנַאהרָאֿפ םענרעזײא ןרעטניה
 טרעה סָאװ :ךָאװ וצ ךדָאװ ןופ ---- ,1955 2

 ,1956 ,20 יטקָא .וַאלצַארװ ןיא ךיז טרעה סָאװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 עשידיײ סקעז :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- .דנאלסור יא ןבעל ןשידײ וטימ ךיז
 :'שיליוּפ רעד ײב טּפַאכעג סימוחי 1955 ,10 'טקָא

 ,1956 ,29 'טקָא .ץעגערג רעשיכעשט רעשידיײ ןגעװ :דָאװ וצ ךָאטװ ןופ ----
 ,19 יװָאנ .ןדי ןופ שוריִג רעדיװ --- םעגרעזײא םעד רעטניה רוטלוק
 6 ,1955 ,27 'טקָא .גגאהרַאפ
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 זיא סע רעװ ןיוש טסיײוװ ןע ---- .1956 ,17 'צעד .עגליװ ןופ סורג א ----
 ,18 'טפעס .שטיװטניבַאר ןטמטלאס ןופ ןדײ ןופ גנורעדגאטסיוא יד ----

 1959 - | ,1956 ,31 'צצד .ןליופ

 ,23 'טקָא .עטװַאכַאלַאמ השעמ יד --- ,30 ץרעמ .טלעװ רעשידיי רעד ןיא ----
7, 59 + 

 עא רעד ףיוא רעכוזַאב עשידײי --- ןדײ עשיליוּפ רעטנזיוט יד ןשיווצ .----
 'סָאמ ןיא גנולעטשסיוא רענַאקיר ,8 ירּפַא .לארשי ןײק ןעמוק סָאװ
 ,1959 ,26 'טקָא .עווס ,7

 טקיורמוטַאב זיא טלעװ עשידײ יד --- הי יד ןזָאלסירט ןעמ טעװ יצ ----
 -יימעסיטגא ןקידוסקַאװ םעד בילוצ ,26 'רּפַא ? דגַאלסור-טעיװַאס ןופ
 יװָאנ .דנאלסוריטעיװַאס ןיא םזיט ,7

 ,1959 ,8 .ןײג ןסײהעג עדײב ײז טָאה ןעמ ----
 .ןעיק ןיט רַאי יבַאב טגַאלּפ ןפיוא ---- ,1957 ,3 ינוי

 ,1960 ,3 'בצפ ינאי .טרעװ ערעײז טידנרעטעלב -----
 המלש ןופ טיוט ןגעװ םיטרפ עיינ ---- ,1958 ,2

 ,1960 ,29 'בעפ .סלעטכימ ידַא ןַא ןגעװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 סָאד זיא ןגָאלשרעד ןוא קירעררט --- גנוטײצ רעשיטסיגומָאק ןיא לקיט
 .דנַאלסֹור ןיא ןדײ יד ןופ דליב ,1958 ,10 'בעפ ."טיהיירפ ןגרָאמ;

 ,1960 ,13 ינוי עטיל ןיא שידײ ןופ גנובעלפיוא ----
 דגאלסור ןיא עדער יד .ןציטַאנ טו ,1958 ,9 'רּפַא ,דגאלטעל ןוט

 ,1960 ,15 יטּפעס .רעבײרש שידיי ןגעק
 ןעמ וו ןייטש ןבילבעג זיא ןעמ -----

 ,1960 ,16 יטּפעס .ןענגַאטשעג זיא

 -ןערע ַאיליא ןופ סורג א :ןציטַאב ----

 ,1960 ,29 'טּפעס .גרוב

 יָאס ןיא ןדיי ןופ עגַאל . ןציטָאג ----

 ,1960 ,3 '!טקָא .דגאלסור-טעיוו

 ןגעװ טכערעג זיא רעװ .ןציטַאג ----
 ,1961 ,2 'בעפ .דגַאלסור ןיט ןדײ יד

 ,1961 ,5 יַאמ .עווקסָאמ ןופ תורושב ----

 טשינ טעװ סע :ךָאװ 13 ךָאװ ןופ ----

 רעד ףיוא רעכיב עשידײ ןייל ןיז

 .עוקסָאמ ןיט גנולעטשסיוא טלעװ

 ,1958 ,7 ילוי

 זיא סָאװ ד" ַא טימ סעומש ַא ----
 .דגַאלסור ןופ ןעמוקעג סָאװ רָאנ
 ,1958 ,11 'צעד

 בילוט טסיורמואאב טלעװ עשידיי -----

 ,1959 ,9 יבעפ ןדײ עשיגעמור

 'ןר שוריג ןגעװ סָאמַאט ןַאמרָאנ ----

 1 ןעגנוגלָאפרַאפ-ןדיי עילַאװכ עיַיג ַא ----
 ילוי .עגיר ןופ ןירב ַא :ןציטָאנ ---- ,1959 ,30 יַאמ .רגַאלסור ןיא

 ,19610 0 ידלָאג .צ .ב :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ןיא שער רעטױרג רעד :ןציטַאג ---  ןגעװ טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה גרעב
 'עטסטיטג8 ןגעק דיל בילוצ דגאלסור ,1959 1 ילןי .דנַאלסור

 ,1961 6 יטקָא ,םזיטימ טיר ןביולג דגַאלסור ןיא ןדײ יד ----

 ןדיי ןגעק רָארעט רעייב .ןביטַאג דיי ןיא ןביולג רדָד ; טָאג ןיט רעמ

 1961 ,28 'יװָאנ .דגַאלסור ןיאט ,1959 ,4 יטפעס .קיגטופס

 ,1961 ,28 יָא ןוא עקירעמַא ןיא טיזיװ סוועשטשורכ
 ,11 יטּפעס .(עיצַאגעלעד רעשידיי א ןגעוו

 א ןופ יודיװ ַא ףױט .,טַאּפ בקעי טסעװש טשינ רע טײג סָאװרַאּפ ----
 .רעבײרש רעגשקירעמש ןטוטקאב ,16 'טפעס .ליזײמ ןמחג -- ײז ןופ
 ,1957 ,25 'טקָא ,9
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 .דגַאלסור-ּטעיװַאס ןופ תורושב ----
 ,1959 ,30 י'ֹרּפַא

 טגערפ ײערעלָאב , ַא ןטָארבעגסיױא ----
 ,1959 ,28 יטּפעס .וועשטשורב

 :עגנײא ןוא סוס ןטימ טסַאגקעג ----
 ,23 'טקָא .ןכַאז רעגאקירעמַא טפיוק
0, 

 "עגנײא טיג רָאט גָאטײװ רעד ----
 ,1961 ,1 'טּפעס ןרעװ טליטש

 סעבַאגסיוא ענעדײשרַאֿפ

 ןופ ןעורעל רימ ןלָאז סָאװ .טַאּפ בקעי
 'פיד דנַאלסור'לארשי עטיגַאב יד
 וינ ,זנירפ .,ןעגנשצַאב עשיטַאמָאל
 ,65 1:1959 'רּפא-ץרעמ ,קרָאי

 "סָאמ ןיא ןעגנורעייפ"סכילע םולש ----
 ןינ ,דנירפ .ביבא לח ןיא ןוט עװק
 ,65 11959 'רּפַאץרעמ ,קרָאי

 ןוט םודומרָטמעמ טסעטָארּפ /,ּפ ,י/
 ןגעס טצטימַאקירעטעברַא ןטשידיא

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןגעט ,סזיטימעסיטנגא ןשיטסיוומָאט

 ףיוא םילובלב'טולב עשיטעװַָאס

 יקרָאי ןינ ,ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ .ןךיײ

 ,1 1134 (2) .נ ,1953 'בעפ
 ןיא לרוג ןשידײ ןגעװ .,טַָאּפ בקעי

 יייא סָאנעוב ,תועידי .דנאלסור-טעװַאס
 ,234 .נ ,סער

 1/4608 0/41/ רגע תאזפ סע ךעמ

 !םיעֿפ זא 1צמ 50צז812 טאנסא. 2/6וש

 166606/, גאס צ ס18, 146.

 ----- 1 גמ 1 אאפ שזזנגסטע תגמזטפנ1סע}

 /,גא'נ1פמאזז1198/ זא 50ט121 סשאזסאי

 גשחסוע 26606/, ןאסש 3 סע8, 1טמס 5,

.1948 
 (00אסת85910א4ז, 280080. 910290-

 1ת8{סמ, 12.0., 1טמס6 12, 1948. (84

.(3987 

 ------- (טאא ניצט םטפפזאאֿפ םמ '{4טפזממ.

 110 1690ז/ 26ע0/15 ןאסט 014.

 .שז

 רוטלוק

 1921 זיב (א
 קַאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד

 .געװ רעלַארטנעצ רעד .טַאּפ בקעי
 ,1919 ,27 ירּפַא .(גָאט"רוטלוק םוצ)

 יאמ ,60 .ג .תוטראה םע ןוא תוטש ----
| 7 1919, 
 ,15 יַאמ ,/0 .נ .סעגילירוטלוק יד----

1919, 

 רעשירַאטעלַארוּפ רעד) געוו רעזנוא
 ,(עו רעיינ רעד } געוו

 עשרַאוװ

 ןעלכה ןס עטיפילרטפ .טַאּפ בקעי
 ,1 .סעגילירוטלוק עשידײ יד טעװ
 .5 :1919 ,4 ילוי 6

 'ערוטלוס 8 רעדָא עגיל'רוטלוט ַא ----
 ,3 11919 ,8 ילוי .רעטנעט רעל

 ןיא ןבָאה רימ ןלעװ יצ ,סעשאמ י
 'טקָא ,40 .נ ? עגילירוטלוס 8 טליוּפ
8 1919, 

 א ןריובעג טָאה גרַאב רעד .טַאּפ בקעי
 7 11919 ;7 'װָאנ ,43 .נ .יומ

 ינַאי ,1 .נ .עגיל-רוטלוק רעד ןגעװ ----
2; 1920: 7, | 

 ,1920 ,12 'בעפ .יײגש יװ רעסייװ ----

 ץרעמ .כירטש עשיטירק ,סעשאמ וי
2 1920, 

 1959 -- 1921 .ב
 עשרַאװ ,גנוטיײצסקלַאֿפ

 'טלעװ רַאפ ףמאס ןיא .טַאּפ בקעי
 ,1927 ,9 'װָאנ .רוטלוס ןא טייקכעל
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 -ָאלעגּפָארַא ייב ןוא סרעלעט יא ----

 .טיאערבעה ןעמ טגרעל סגדָאל ענעז

 ,1928 ,13 ילוי
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 עשיטַאבעלַאב סָאד טרידיװסיל ,יליוו
 יטקָא .שידי טדער !ןעװעפלַאמכָאנ
0 1928, 

 ,1928 ,20 'װָאנ .ליפעג קיליײה ַא /,ּפ ,י/

 םע ןוט שינרעטצגיפ ןגעק ,רענליוו ,י
 / 41928 20 'װָאנ .תוצראה

 טציא טָאה ױֹזַא ! םורפ טרעװ ----
 ,רעטסיוימ:סגנורליב רעד ןלױטפַאב
 ,1928 ,4 'צעד

 .ןובשח םעד רימ ןכַאמ ךָאװ עלַא ----
 ,1928 ,26 'צעד

 "ידי רעד ןטיװצ טעברַא רוטלוק -----
 ,1929 ,1 ינַאי .טפַאשרעטעברַא רעש

 וו .י

 ,1929 ,19 'בעפ
 ץרעמ .גנוקירדרעטנוא-רוטלוס /,ּפ י/

6 1929, 

 טימ רעדיג ! טעברַא ףיוא טכער ----
 'רעטומ ! תומשג יד ףױא ןטײק יד
 ,1929 ,29 ירּפַא .ד ַארּפש

 םײב ןטסיטרא עשידײ ,טַאּפ בקעי
 ,1929 ,29 יַאמ .ןעמטזקע

 ,1930 ,28 'װָאנ .דאזירקיע ןֶא ןגעװ ----

 ןטָאברַאֿפ זיא סָאװ דליב סָאד ---
 ,1931 ,6 ינַאי .ןרָאװעג

 ,29 ירּפַא .םי ןופ סעילַאפ יד יב ----
1, 

 עטידיי ןופ ןעמטזקע רעטצעל רעד -----
 1931 ,3 ינוי .רָאיטקַא

 .ןביױלטּפָא ןוא ןביולקּפַא רימָאל ,ּפ ,י
 ,19231 ,2 'טקָא

 יטקָא .םיעגושמ ןופ טָאגעס .טַאּפ בקעי
4 19231, 

 יװָאנ .עסעיפ עײג ַא רעכיג סָאװ ----
5 1921 

 'בעפ .טימַאגיד םעד ןענעּפָאװטנַא ----
6 1932, 

 -עג זיא רעטאעט יטסגימַאק ןיא ---
 .טכַאגײב 2 ויב ידעלשידײ, ןעװ
 ,19232 ,18 יאמ

 אב רעד ןופ "ןטידגַאב, יד יב ----
 .1932 ,25 יַאמ ."עד

 ,1 ינוי .ירָאצ יד ןוא ןיטוּפסַאר ----
2, 

 ,1922 ,8 ינוי .רֶקיע רעד זיא סָאװ ----

 .ןעגנערב רימ סָאװ ןסורג יד

 ןיא טירטפיוא טיצרַאװש סירָאמ -----

 ,19232 ,15 ינוי ."עיגָאמרַאהליפ,

 ,6 ילוי .סעגעצס עכעלבייפ ייווצ -----
92 

 ילוי .ןרעטַשעט עשידיי ןֵא עשרַאװ ----

3 19232, 

 ,1922 ,3 'גיוא .אשזדיד לעב ---
 ,1922 ,17 'גיוא .רעגיײגיצ א ----
 יַאֿפ רשפא ? סעדייא סָאגעוב ןייק ----

 יגוא .עגװַאק רָאג רשפא ןוא ?זיר

4 19232, 

 .טנגוי רעד ןופ "טואפ, .,טָאּפ בקעי
 ,1933 ,11 ינַאי

 'סגבעל םעײג ורֲאפ ןגָאלש ךיז ----
 ,1933 ,12 ינַאי .רעגייטש

 טידײ 8 ךיז טכַאמ סע יֹוזָט יװ ,ּפ ,י

 ,1933 ,18 ינאי .רעטַאעט

 ןןפ טירטסירא רעטשרע ,טַאּפ בקעי
 ,1933 ,8 יבעפ ."רעטַאעט-גגוי}

 ירַאפ סָאד ןבײהנגָא ןעמ ןָאק יצ ----

 ,15 'בעפ .ײג סָאד ןופ ןבעל עטליפש
3, | 

 ,19233 ,5 ילוי .לגיפש םייב שוק 8 ,ּפ ;י

 'ךווש ןגעק המחלמ יד ,םטַאּפ בקעי
 ,1923 ,29 יװָאנ .רעטַאעט

 ,1933 ,5 ילוי .לגיפש םייב טוק ַא ,פ .י

 -ךגוש ןגעקס המסחלמ יד .,טַאּפ בקעי
 ,1923 ,29 'װָאנ .רעטַאעט

 ?ןײז סע טעװ -- טוג ןײז טעװיס ----

 ,1933 ,28 'יצעד

 ,19234 ,11 ינאי .רבח רעד ----

 רעדָא עדנַאשט ןוא עביל ,טלעג ----

 ,1934 ,8 'בעפ .ןבעל טעבעברַאפ

 ילַאלילּפַאצ רעדָא ,13 עטצַאמָאלט -----

 ,1934 ,20 ירּפַא .ךעלסירטש ףיוט סעל

 ? ריא טליװ ךעלרעדניק סָאװ ,וו

 ,19234 ,23 ינוי
 ןעיס ןיא ןעטעג ןיב ךיא .טַָאּפ בקעי

 ,16 יװָאנ .אװָאגַאמרַאב םַאדַאמ טימ
4, 

 ןופ טסייג רעד טלעפעג טָאה סע .,ּפ .י
 סַאמ רעשיד" רעד רַאֿפ ףצמַאל
 ,1925 ,17 יגיוא .רוטלוס

 ןסיו ןשידי ןופ ןטבשסו ןיד ---

 ,1925 ,18 יגיוא .טוטיטסגיט ןכעלטפט !
 םעד ףיוא עטַאבעד :לשרעבעג יד ----
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 ,1935 ,22 יגיוא .רָאּפנעמַאזצ-ָאןװיי
 ןשידי ןופ גָאט רעד טַאּפ בקעי

 ,1935 ,23 יגיוא .רעביירש
 -ַאזוצ ַאװיי ןופ גנוציז'סולש יד ,ּפ ,י

 ,1935 ,25 'גיוא .רָאפנעמ
 ,1936 ,13 יטקָא .םיגתוחמ עטיײװ ,טַאּפ ;י
 רעטשידײ ןופ ןעמעלבָארּפ ,טַאּפ בקעי

 עקיִגיֵא ןןפ ערעל יד :רוטלק
 ,1936 ,23 'טקָא .ןטקאפ

 רעשידײ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ----
 ,דניז רעד ןופ עצַאמ יד :רוטלוס
 .1936 ,30 יטקָא

 ילוְק רעשידײ ןופ ועמעלבָארּפ ----
 ,6 'װָאנ .עויסנעפָארוטלוק :רוט

 ,1926 ה
 סקיװײל .ה) ןירט פַאש ןיא טייג ----

 ,1936 ,7 'װָאנ .(עמארד

 רעבײרש ירד ,רעילפ'טפול ןייא -----
 ,1936 ,18 יצעד .רָארוקָארּפ ןײא ןוא

 יצ ,פָארַא גרַאב רוטלוק עשידיי ----

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 יגוא ?עקירעמא ןיק ףיױרַא גרַאב

6 1938, 

 עשרַאו ,טפיושנכַאװ

 יַאפ רעדנילב רעד לָאז יצ .טַאּפ בקעי

 -נעצער רעטאעט) ? רפוש ןזָאלב ץַאי

 1931 ,15 יַאמ (18) 7 'מונ .עיז

 ימונ .(ןעגנוקרעמאב) טידעגייגייברַאפ ,ּפ ;י

 ,19232 ,22 'נאי ,(4)54
 עשיאעּפָארײא ןיא שידי .,םַאּפ בקעי

 .1933 ,26 יַאמ ,(120) 20 'מונ .ןעלקניוו

 שידיי ןגעו) גנוזיײװגָא ווא גנוגרָאװ -----
 ינוי ,(122) 22 'מונ .(עּפָארייא-ברעמ ןיא

9 19233, 
 ןיא ןעגנולעטשרַָאפ -רעטַאעט .,טַאּפ ,י

 ,1933 ,16 ינוי ,(122) 23 ימונ .ץניווָארּפ

 סעבַאגסיוא ערעדנַא

 יװ יוזַא עקַאט סע זיט ןצ ,טַאּפ בקעי

 ןיא טעברַארוטלוק ןגעװ) 7 טגָאז ןעמ

 'טקָא ,קרָאי וינ ,טייקיטכערעג .,(סנָאינוי יד
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 1968 -- 1959 .ג

 קרָאי-װינ ,סטועוװווַאפ

 :טלעװ'רוטלוק עשידיײ יד .םַאּפ בקעי
 ןוא ענליװ רעקילָאמַא רעד ןופ

 ןיג רעסיטנײה רעד זיב עשרַאװ

 .1947 ,19 ינַאי .טרָאי

 ץנערעפנָאס טלעװ עטנַאלּפעג יד ----
 רעשידײ רעד ןופ לָאזקיש ןגעװ

 .1947 ,23 'בעפ .רוטלוק

 רעשידײ רעד ףיוא םרח ַא טגיל ----

 .'שטיײד ןיא ןרעגאל יד ןיא ךַארּפש

 ,1947 ,2 ץרעמ ?רנַאל

 ךיז ןבָאה ןטײז עדײב ןופ תורוד ----

 ,1947 ,19 ירּפַא .טנגעגטב

 "פיוא "סעטשַארומ; עטטערעּפָא ,ּפ ,י
 פמעק ןיא רעדויק יד רַאפ טריפעג

 יגיוא ןָאזעס ןופ סולש םוצ ןדע וג

0, 1947, 

 ןעמ טפוטיכרַאֿפ יט יװ .,רפוס ,י
 ךיז ןלָאז ײז ןדײ טנויױט  ײרד

 ? ךוב שידי ַא ןעגעײל ןצעזקעװַא

 .1947 ,30 יװָאנ
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 ידי רעד ןופ ןעגנַאלקּפָא ,טַאּפ בקעי
 ,1948 ,1 יבעפ .טלעו-רוטלוק רעש

 יד ? טײקשידײ טגײה זיא סָאװ ---
 .עקירעמַא ןצ ךיז טיצַאב עגַארפ
 ,1948 ,15 'בעפ

 .סערגנָאק'רוטלוק םייב ןטנעמָאמ ----
 ,1948 ,26 'טּפעס

 ןופ רעבײרש עשידי יײװצ סָאװ ----
 ןיא ןדײ ןגעװ ןלײצרעד עּפָארײא
 .גָאט ןצ טנײה דגַאלסור'טעװַאס
 ,1948 ,6 יטקָא

 רעד .טױט ורַאּפ עטַאבעד יד ----
 רעד ןופ ןפמוז יד ןיא "תבש גנועא
 ,1949 ,30 ינאי .ָאטעג רעװעשרַאװ

 ןופ ןרָאי עטצעל ןוא עטשרע יד ---
 ,1949 ,13 ץרעמ .שטיװָאלַאגעס .ז

 ,20 ץרעמ .שטיװָאגַאזַאכ רָאטקַאד ----
9, 

 םעד ןגײל םײב גגורעײפ יד ----
 זיוה -יסעיל םעד ןופ ןײטשלקגיװ
 ,1949 ,3 יגיוא .ביבא לת ןיא



 ףוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 י'רשי ופ רעבײרש עשידײ גיצכעז --- רוסב הבישי רערימ רעגעזעװעג ----

 ,1951 ,1 ינַאי .לא עגעטלעז ןפ רעקעדטנַא רעד טרעט
 .חיכרַא ָאטעג םעגעגופעג ןגעװ --- עשטײד ןשיװב ףתהרצוא עשידי

 ,1951 ,15 ינַאי ,1950 ,14 'נַאי .תוברוח
 ןופ גנטגרעטנוא ןגעװ תואיבנ --- רעגילײה ַא יװ ןעזעגסיוא טָאה רע ----

 | 1951 ,1 'װָאנ .טידיי "רע םיא ןבָאה ןטסיגילַאטס יד ןא

 יסוָאה 388 ףיוא ייליבוייץרפ .ל .י ----- ,1950 ,23 יַאמ .טעדרָאמ

 ,1952 ,1 יבעפ .טירטס ןָאט ןעגגולײברע ןא רעדיל עטצעל ----

 .ןעזיר םהרבא ןוא רָאטנַאק ידע ---- "יירש עשידי עגעמוקעגסוט יד ןופ
 ,1952 ,15 'יבעפ ,5 'װָאנ .דנַאלסור-טעװַאס ןיא רעב
 עשידי ןוא רוטלוק "עשיאושזד} ----- 0

 ,1952 ,15 ץרעמ .רוטלוק ןופ עלָאר יד ,ץרפ .ל .י רָאי 100 ----
 -ןוא רַאְפ ןוא רוד ןײײז רַאפ ןיזרּפ
 ,1950 ,21 יטקָא .טייט רעז

 טָאה "חבש גנוע הרבח עמייהעג ,----

 ,1952 ,1 ינוי .טָאג ןוא טא סולש ----

 ,1942 ,1 ילוי .ןלוש יד ןופ סמויס יד ----

 ךָאטסוַאה ןוא סַאג ענַאילגעצ --- ןיכרַא םעד וטלַאהַאב ןוא ופַאשעג
 1952 ,15 יװָאנ .טירטס ,29 ץרעמ .ָאטעג רעטעשראװ ןופ
 -ץרפ ןפיוא ןיהעש עשיטַאמַארד ---- ,3

 ,1952 ,1 יצעד .רעווקס -ַאזינַאגרָא רוטלוס עשידיא סָאװ ----
 ַאלטַא -- טעטש ירד ןיא שידײ ---- .עגּפיוא יד טימ ןָאט ןלעװ סעיצ
 .םילשורי ןוא ןענעשז ,יטיס'קיט ,1953 ,2 יגיוא .טלעג עשטייד עטנָאמ

 ,1953 ינ 'טּפעס טעברַארוטלוק רעײז ןא ןדיא ----
 'טקָא .טרָאד שידײ ןוא ָאד ןאג 1 ,1956 ,28 יטקָא .עילַארטסיוא ןיא

 עשידיא ןופ סערגנָאק םעד ףיוא ---- , 1953,
 יטּפעס .םילשורי ןיא ןשטנעמ-טסייג
5 1957, 

 לארשי ןיא שידײ ןפ עגַאל יד ----
 ,29 'טּפעס .טרעסעברַאפ ךיז טָאה

 ,1 גױא .ל?ארשי תנידמ ןיא שידײ ----
4, 

 ןיא סעיצוטיטסגיא שידײ ןגעװ ----

 ,1955 ,1 יטקָא .לארשי תגידמ

 "רשי תנידמ ןיא רעבײרש עשידיי ---- ,7

 ,1956 ,15 ינַאי .לֹא

 עשידיי יד ןוא "טייק ענעדלָאג, יד ---- - רָאיוינ ,רעקעוו
 ,1956 טקָא .רא7סור ןיא עידעגַארט קַאבלוק .מ ,גרעבניצ .י ,טַאּפ בקעי

 יװָאנ .רוטלוק עשידיײ ןוא ןטסיגוצ --- ,15 ץרעמ ...טײקיגײא:"ףוקיא; וא
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 רעד ךרודז שידײ ןעמ טבײרט --- ."טייהירפ, רעד ןיא שֵצ םולש ----

 ,1958 ץרעמ .ריט .1943 ,15 'טקָא

 ירּפַא .לטרשי תנידמ ןיא שידײ --- רעשידײ רַאפ ץנערעפנַאק"טלעװ ----
 ,28 ,1947 ,15 'בעפ .רוטלוק

 ָאלָאֿפ ןיא גנורעײּפ -לאר שי--- .ןָא טמוק רעטניװ רעטירד רעד ----
 ,1958 ינוי .סדנוַארג 1947 ,1 ינוי

 ןופ ןוא זיִרַאּפ ןופ -- ןסורג ײװצ --- ,15 בעפ .ןָטסלעדנעמ המלש ןגעװ ----
 ,1958 ילוי .עטרַאוו ,8

 ןובשח רןופ רַָאּפנעמַאזוצ רוטלוס --- .ָשקיסקעמ ןיא לַאדנַאקס רעד ----

 ,1959 ץרעמ .טפגה 1950 ,15 ינַאי
 'סור'טעװאס ןיא תהעושי'שידיי --- .שידײ א שידײ ,עקירעמא תולג ----

 ,1959 יאמ .דנטל 1950 ,1 ירּפא .טייס
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 'יירש עשידיײ ןוא שידיי ןופ ןברוח ----
 ,1959 ינוי .דגַאלסור-טעװָאס ןיא רעב

 טעָאֿפ ןשיערבעה םוצ ןטירב ַא ----
 .םעדעמ רימידַאלװ ןגעװ ןהכ בקעי
 .1960 יטקָא

 ,1961 ינוי .שידיי רעדיװ -----
 ירָאפ םענרעזײא ןרעטניה שידיײ ----

 .זירַאפ ןט םילשורי ןיא ,גנַאה
 ,1961 ילוי

 .שידײ ףיוא דפסה סיגאקיּפ ילַאמ ----
 ,1961 יָאנ;

 רעקידעבעל רעד -- ועשטשורכ ----
 יצעד .טזיוומָאק ןכעלטיוט ןופ תודע
21 

 "ןרי ןיִא ץנערעפנָאק'גנויצרעד יד ----
 1962 ילוי .ושל שידײ ןוא םילש

 "ןָאק סגנויצרעד רעד םורא ןגָארפ ----
 1952 יגיױא .םילשורי ןיא ץנערעפ

 "ידי ןגעװ ץנערעפנָאק רעד ףיוא ----
 ,1962 יטקָא .גנויצרעד רעש

 ןופ עילעטַא ןיא םָארגַאּפ ןגעװ ----
 : ,1963 יװָאנ .ץַאק עגַאמ

 .רוטַארעטיל עשידיי ראי טרעדנוה -----
 ,1964 'בעפ

 1964 יַאמ .שידיײ ןגעװ רעדיװ ----
 ,1964 ינוי .בוט םוי רעגנוי ַא ----
 ןעגרַא ןופ ןלוש עשידײ יד ןיא ----

 1964 ילוי .עניט
 (ושל-שידיי רעזנוא ּפָא זנוא טיג , ----

 1964 יגױא ו יטשיג זנוא טבױרַאב
 . . . רעביא ךיז ןפור עגנוי יד ----

 ,1964 'טקָא
 ,1964 יצעד .רעכיב עשידיײ ןגעװ ----
 רענעדלָאג רעד} ןצ בוט לזמ ----

 ,1965 'בעפ ! יּטייֵה
 'סיוא ןופ שידײ ןגעװ לװירב ַא ----

 1965 ץרעמ .עילַארט

 קרָאי-וינ ,טפנוקוצ

 ןפ טירש עטסטגעָאנ יד ,םַאּפ בקעי
 .5017499 :1947 יטקָא .סערגנָאק-רוטלוק

 'םורד ןיא ןעמעלבַארּפ רוטלוק ----
 ,1948 יּפעס .עקירעמַא

 .םויק ןרַאפ ןעלטימ חוכמ ----
1 1537152, 

 :1951 'גיואיילוי .ןייג -- לָאמ ירד ----
251"29, 

 'רּפֲא

2 

 עיפ ַארג ָאי ל בי ב

 ןצ סָאװ רָאג ,ןציז וצ ואװ טינג ----

 ,303 :1951 יטּפעס .ןָאט

 ןא ײשטשרַאב; ----

1 406-405. 

 יבעפ וןענעקט9פ ץלָאפ סָאד לָאז ----

2 50 
 :1952 ץרעמ .ןעגנורעײיפ-ץרפ .ל .* ----

21,415 

 ןַארטַא .ז קנערפ -----

2 
 313 :1952 'טּפעס .טַאװָטנ לשרעה ----

4, 
 .ןעמעב ריפ טימ ןעגנוטיײבצ ייװצ -----

 .401 :1953 'טקָא

 ןגעװ ,םינבר עצטיטַאװרעסנָאק ,9פ ,י

 449 :1953 'װָאנ .טידיי

 סוטַאטס 8 : שדוח ןופ ףיול ןיט ----

 'טּפעס .לארשי תגידמ ןיא שידיי רַאפ

4 298"297: 

 ןעניּפש רעטײװ טעװ רעװ .,םַאּפ בקעי
 ;:1955 ץרעמ ?7 םעדָאפ םעגעדלָאג םעד

 יי | ,1ׂ
 :1955 'גיואילוי ."לָאמַא ןעוועג, ----

3 

 ןיא רעבײרש עשידיײ רַאפ םײה ,ּפ ,י

 390 ,246 :1955 'טקַא .לארשי תגידמ

 יוװָאנ  ."לגייב,

 ;1952 'גיואיילוי

 ;1955 יצעד והעש רעטוג 8 ןיא ----
1ׂ, 

 -183 ;1956 ירּפַא .ןייטש .מ .ל .טַאּפ בקעי
4 

 ןגעװ ןוא רָאײ-לוש םעײג ןגעװ ,ּפ ,י

 ,3507349 :1956 'טקָא .טשידיי

 .טלעװ רעשידײ רעד ןיא ,טַאּפ בקעי
 .יטסווערָאמ םהרבא ןופ סורג ַא

 6158 ;1957 'בעפ

 עשידי .טלעװ רעשידײ רעד ןיא -----

 ;1957 'בעפ .רעכיב עשידײ ןופ לוש

8, 

 '"ירש :טלעװ רעשידיײ רעד ןיא ----

 ןוא קרָאי ןיג ןיט ןעגוורעײפירעב

 124 ,104102 :1957 ץרעמ .ביבא לה

 רַאֹפ ץנערעפנָאק'טלעװ עטײװצ ,ּפ ,י

 ,39 ,1 :1959 ינַאי .וטלוס רעשידיי

 ָאעדיא ןפיױוט קיװײל .ה .טַאּפ בקעי
 ,108107 :1959 ץרעמ .סוגיכ ןשיִגָאל
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 רעד ןופ טפווקוצט רעד ןגעװ ,5 ,י
 .486-485 ;1959 יצעד ."טפגוקוצ

 ;1960 ץרעמ 3 שידײי .טרעפטנע ----
9101 

 ַא -- ןַאמדירפ פיליפ .רד .טַאּפ בקעי

 .,107*108 :1960 ץרעמ .ןכירטש רָאּפ

 .ןעגגוטײבט עשידײ :ןרַאטנעמָאס ----
 | ,176-173 :1960 י'רּפַא

 . ןרַאטנעמַאק ----
 ,176-173 :1960 י'רּפֲא

 עײדיא ערעכעה :'הַאטנעמָאס ----

 ,176:173 :1960 ירפא .וטל ןגעװ

 -ַאזיוַאגרָא ךַאז 8 :ןרַאטנעמָאט ----
 | .176:173 11960 'רּפַא .עיצ

 רעד ןופ דןײרפ :ןרַאטנעמַאק ----

 ירּפָא .לטרשי ןיא ךַארּפש רעשידיי
0 176-1713. 

 .רָאלקלַאפ רעשידיײ :ורַאטנעמָאק ----

 ,219-215 11960 ינוי-יאמ

 .שידײ ןוא תירבע :ןרַאטנעמָאק ----

 .2197215 :1960 ינוייַאמ
 תנידמ יא שידי :ורָאטנעמַאק ----

 ,2837219 :1960 'גיוא-ילי .לטרשי

 .קרָאי ןיב ןיא שידײ :ןרַאטנעמַאט -----

 .219'283 11960 'גיוא-ילוי

 ןָאדנָאל ןיא ךיוא :ןרָאטנעמִאס ----

 .279"283 11960 'גיוא-ילוי

 ןא .:הַאטנעמָאט ----
 ,2837219 1960 'גיוא-ילוי

 ןַא יװ רעמ ליפ :רַאטנעצמָאק ----

 323319 ;1960 'טּפעס .דָאזיּפע

 ןא רעצלָאה לחר :רַאטנעמָאק ----

 .319'323 :1960 'טפעס .ץילסײװ בקעי

 .שיד" תבומל ןעגווטוטפיוא ,ּפ ,י

 .369 11960 'טקָא

 .שידי ןגעװ :ןרָאטנעמָאק .םַאּפ בקעי
 .395:391 1960 'טקָא

 רַאפ דחפ :ןרַאטנעמַאט ----

 ,395-391 ;1960 'טקָא

 'ןָאלב -- עקיסקעמ :ןרַאטנעמָאק ----

 ,395:391 :1960 'טקָא .םינעשזד

 יװָאנ .ווָאגבוד ןועמש :ןרַאטנעמָאק ----

0 436431, 
 טניקלַאה לטומש :ןרַאטנעמָאק ----

 ,436:431 11960 'װָאנ .היוול

 .רטלוק עשיר

 ,גנודַאלגײא

 ןוא רעכיב עשידי : רַאטנעמָאס ---
 ,436-431 :1960 ירָאנ .רעגעייל

 :ןסורג שידײ :ןרַאטנעמָאט ----
 :1960 יצעד ןדעװש -- סלָאהסָאטש
495"2, 

 'ץערג ןיא שידײ .ןרַאטנעמָאק ---
 :1960 יצעד .עיפלעדַאליּפ -- שזדעלַאק
52, 

 -ןָארָאט ןיא שידי :ןרַאטנעמָאק ----
 ,4957492 1960 'צעד .ָאט

 ןופ סורג'שידײ ַא :ורָאטנעמָאק ---
 ,4957492 :1960 'צעד .ביבא לה

 ןָאק רעשידײ ַא :ןרַָאטנעמָאק ----
 "עג זיא סָאװ ,עװססָאמ ןיט טרעצ
 יצעד .סילשורי ןופ ןרָטטעג טרעה
0 4957492, 

 ;ןרַאטנעמָאט ----
,4957492 11960 - 

 םייח ןוס סורג 8 :ורַָאטנעמָאק ----
 ,4967492 11960 י'צעד .עדַארג

 'נַאא .רעטאעט ןגעװ :ןרַאטנעמָאק ----
1 20 23, 

 ןיא רעטַאעט שידי ; רַאטנעמָאק ----
 ,23720 11961 ינאי .עקירעמא

 .עשרַאװ ןיא :ןרַאטנעמַאט ----
1 2320 

 'הָאובוד ןועמש :ןרָאטנעמַאק ----
 1961 'נַאי ןדעװש ןיט ןעגוורעײפ
0, 

 ןעגנַָאז קידגבײלק : חַאטנעמָאק ----
 ,69-65 11961 'בעפ .רלעפ ןיא

 שדוח-ךוב רעשידײ .ןרָאטנעמַאט ----
 ,69:65 :1961 'בעפ .עניטגעגרַא ןיא

 .זיִרַאֿפ ןוס ןסורג :ררַאטנעמָאק ----
 ,6965 11961 'בעפ -
 ןופ סערגנָאק טלעװ :ןרַאטנעמַאק ----

 -65 {1961 'בעפ .ןטסילַאגרושז עשידיי
9 

 -ןָאל ןגעװ סעפע :ןרַאטנעמָאק ----
 ,69-65 11961 'בעפ .ןָאד

 טעָאֿפ רעשיערבעה :ןרָאטנעמָאק ----
 םהרבא ,רעקיטירק'רוטַארעטיל ןוא
 ,69:65 :1961 יבעפ .שידיי ןגעװ ,בירק

 ץרעמ .טידי רעדיװ :ןראטנעמַאק ----
1 1177113. | 

 יצעד .ההבמ רב

 ינַאי

5631 



 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןילטײצ ללה ןגעװ :ורַאטנעמָאק --- -- ןסורג ןעמוק :ןרַאטנעמָאק ---
 ,27723 11962 ינַאי ,179:176 :1961 ירּפַא .לדיפ ןטימ לדיי

 זיא קיחײל .ה ןעװ :ןרַאטנעמָאט ---  ירַא ןופ ןסורג עטוג + ןרַאטנעמָאק ----
 -23 :1962 ינַאי .עװססָאמ ןיא ןעװעג ,1797176 :1961 ירּפַא .עגיטנעג

 ןרעװ טעװ ןעװ :ןרַאטנעמָאט ---- 7

 .םַכֹוחַא 16080086 י ַאטעעמַאט ---- ,179-176 :1961 ירּפַא ? קיטכיל
 ,73771 :1962 'בעפ : :

 םורד ןופ סורג ַא :ןרַאטנעמָאק --- 2 דליב א + ןוַאשנעמַאט ----
 1311 :1962 'בעפ .עסירעמַא וצ םאנסיוא א או יא רוט

 , ר : 3 5 7 5 א
 בעפ .ענכיװ חסוג יג טאיטא ---- ,179-176 :1961 ירּפַא .ןענעכייצרַאּפ

 -ןעזָאר סירָאמ גנולעטשסיוא יד .ּפ ,י ילנוב תפ תומוערת + ןרַאטנעמָאק ----
 ַאמ .סנרעטש ריּפ .ורַאטנעמַָאק ---- ֹ .99-97 :1962 ץרעמ .דלעּפ ,220 216 :1961 ינוירַאמ

 ."טפנוקוצא לאנרושז ,ןופ הביסמ .ןירב ןעמוק סע :ןרָאטנעמַאק ---
 -וז ר ,220-216 11961 ינוילַאמ

 ' 3 1 , יוד . ד 1 ריא טעג ראט עט ןופ ןמיס רעטוג א : ןרַאטנעמַאק ----

 06 'ךוטלוק רעטוג ַא :.ןרַאטנעמָאס ---- ֹט : : = ;1961 'גיואילוי .טריעגטשז עד איר
 .175 :1962 'רֿפַא ןדעװש ןופ סורג סעשָאגרַאמ .ט .רד + ןרַאטנעמָאק

 ןיא םירפוס תדוגא :ןרָאטנעמָאט ---- ,326322 :1961 יטּפעס .שידײ ןגעװ
 ,175 :1962 ירּפַא 2א10 שידײ ןט דײ" ַא ג ןרַאטנעמָאק ----

 עטכירעגמוא ןַא :ןרַאטנעמָאט --- .,3892385 ;1961 'טקָא .עקירעדמַא ןיא

 .עיצַאראלקעד עטידנשאררעביט א -טגַא טינ ןָאק ןעמ :ןרַאטנעמָאק ----

 ,218"221 :1962 ינויייַאמ ,389-285 :1961 יטקָא .לרוג ןופ ןפיול
 .ןושל7 ךרוד חלוטג :ןרַאטנעמטק ----

 ,2217218 ;1962 יגויייאמ

 .ךַײר יענָאיזַאק, :ןרַאטנעמָאק ----
 ,218"221 ;1962 ינוייַאמ

 .גָאט ןב טגיײה שידיי :ןרַאטנעמָאסק ----
 ,389-385 11961 'טקָא

 'װָאנ .אחרוא בגא :ןרָאטנעמָאט ----
1 421-423, 

 ןײטשטַאלג בטעי :ןרַאטנעמָאפ --- רעבײרש-רעטַאעט :רַאטנעמָאק ----
 .לארשי ןיק ןרָאּפ עדַארג םײח ןוא ,4217423 1961 'װָאנ .ןיירַאפ

 ,213"217 :1962 'גיוא-ילוי ןרַאֿפ ןגָאלשרַאפ :רָאטנעמָאק ---

 ןופ רעֶקיִדײטרַאֿפ :ורָאטנעמָאס --- 4277423,.  11961 יוָאנ .סערגנָאט-רוטלוס
 :1962 'גיא "לי .ןיִרַאֿפ ןיט טשידײ ףיוא "קוביד, רעד :ןרַאטנעמָאט ----

 ,273 ;1961 יװָאנ .עיזיװעלעט רעקרָאיריג
 ןיא גגולמַאורַאב :רָאטנעמָאק ---- ,4273

 רעכיב סיִנַאמ לדנעמ דובכל זירַאּפ ,454 1961 יצעד .דוב ןשידיי ןרָאפ ,ּפ ,י
 ;:1962 יגיוא-לוי .טיזיוצגַארפ ףיױוא ןדייר רימָאל : ןרַאטנעמָאק .טַאּפ בקעי

 .. 3 ,414470 :1961 יצעד .שידיי
 .לָאמַא תפ השעמ ַא :ןרַאטנעמָאפ --- ןופ ןברק רעײג 8 : רַאטנעמָאק ----

 ,273"217 11962 'גיוא-ילוי ;:1962 ינַאי .עגיװַָאג ַא רַאפ -- שידיי
 אב ןמלעװ ריהצ . ןרטטנעמַאק ,273

 ,3187-217 :1962 'טּפעס .ךיו ןענעגעג ךעבײרש עשידײ :ןרָאטנעמָאק ----

 ןשידײ ןופ סורג ַא :ןרַאטנעמָאק --- 'נַאא .טלעװ רעשידײ רעד רעביא

 ,3187317 :1962 יטפעס .ןעב רעלָאמ : .23'27 2
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 :1963 'צעד"װָאנ .ןלײצרעד וצ סָאד 'קעל עשידײ ןגעװ :ןרָאטנעמָאק ----

 ,.,2 ינַאא .ןטרעצנָאק עשידײ ןוא סעיצ

 ךיז רימ טעגָאק : רַאטנעמָאק ---- 1917 3

 *19 :1964 ינאי ."? סוסקול  ןעגיגרַאפ ןעבײרש רעשידי :ןרָאטנעמָאק ----

 ,3 .ןוב ַא סגײז ןבעגסױרַא ליװ סָאװ

 ינַאי .םירט עטשרע :ןרָאטנעמָאק ---- ,19717 :1963 ינַאי

 2319 64 טרעװ ןעטנופ ןופ :ןרַאטנעמָאק ----

 :1964 'נַאא .רָאי 15 ןָאדרָאג ָאבא ---  .טכיל ַא לָאמַא ףיוא טײג ,רעייפ ַא

 | ,9 ,114'117 :1963 ץרעמ

 גַאי ."טפנוקוצג רעצוג ַא ןגעװ --- ."םײה עשידײג יד :ןרָאטנעמָאק ----

 | :23719 11964 -| ,1177114 ;1963 ץרעמ

 סטָאנבוד .ש ןגעװ :ןרָאטנעמָאק --- .בוט םוי ַא ןגעװ :ןרַאטנעמָאק ----

 :1964 'בעפ ."ןבעל ןײמ ןופ ךובג 114 ;1963 ץרעמ .טפגוקגעמַאזוצ ןהיד

7 3, 

 "עדַאקַא סיװײל .ה :ןהַאטנעמָאק --- ןא שיערבעה יװ : ןרַאטנעמַאסק ----

 -123 :1964 ץרעמ .ביבא לח ןיא עימ ץרעמ .עלדירפ ןעמטזוצ ןזיוה שידיי

3 1177114, 5, 

 "םיוא :רעלטסגיק - חַאטנעמָאק --- ףיױוא תונעט עשלַאפ .ןרַאטנעמָאק -----

 ,125:123 11964 ץרעמ .טיוט ;1963 'רּפַא .סערדא ןקיטכיר-טיג ַא

 וינ ןיא זיוה רהטלוק שידײ ײג ַא ---- ,15279

 ,195-194 :1964 ,ינוייַאמ .טרָאי .רָאי 90 עפָאי ַאדוי :ןרָאטנעמָאק ----

 היע לֵאגיס סיאול : חַאטנעמָאק ---- ,276"280 :1963 'גיוא-ילוי

 .תורוד ןופ געװ ןפיוט קעװא זיא 8 רַאֿפ ןַאלּֿפ א :רַאטנעמַאק ----

 ,263"264 11964 'גיוא-ילוי ןיא רעבײרש עשידײ רַאֿפ םײה

 .שידי ןופ תורצ :ןרָאטנעמָאק --- לָאצ ַא יא ןָא ךיז טגָאלש לארשי

 ,263"264 11964 'גיוא "ילוי ;1963 'טפעס .ןעגנולכיורטש עטסגרע

 ירַא ןיא שידיי ןגעװ :ןרָאטנעמַָאק ---- | ,7

 .264263 :1964 'גיואיילוי .עגיטגעג .ף"ע רערהעל עּפיל :ןרַאטנעמָאק ----

 .יטסוערָאמ םהרבא :ןרַאטנעמָאק ---- ,320-317 :1963 'טפעס

 ,2647263 11964 'גיואיילוי :1963 'טקָא .האוצ 8 טימ השעמ ַא ----

6 

 יבעפ .טײקלשידײ רעזווא .טַאּפ בקעי :1963 'טקָא .ָאד רימ ןענעכיײצרַאפ

,8 6 9 ,6 
 ירּפַא .תילכח ןט ןיז ןגעװ סעפע ---- .טײהגעגנַאגרַאּפ רעד ןיא קילב ַא ----

 ,12211 9 *410-409 ;1963 'צעד -וָאנ

 .סײקשידי עכעלטלעװ ןוא עמורפ --- עקידנעיירפרעד עייג .ןרַאטנעמָאק ----

 472 :1949 'צעד "װָאנ .לארשי ןיִא שידײ ןגעװ דײר

 :1949 יצעד .טײקשידײ עכעלטלעוו ----- ,422"426 11963 'צעד

 322 ןקעדטנַא ףרַאד ןעמ :ןראטגעמַאק ----
 יַאװ ןיא עדער רעשידיײ ַא ןגעװ --- .'יל רעשידײ רעד ןופ "סרתסנ , יד
 ,8'10 :1950 'װָאנ .ןָאטגנישט .426-422 :1963 יצעד"װָאנ .רוטַארעט

 .ןירוג ןב דוד ןצ ןירב רענעּפָא --- .רוטלוס עשידײ .:ןרַאטנעמָאק ----
 .6:4 11951 יָאנ :1963 יצעד-,וָאנ .עיגלעב ןיא טייקימעמ
 ינאי 7 ָאוײ רעד טייג ןיהואװ ---- ,,2

 9772 דגַאש וט קיטײװ 8 :ןרַאטנעמָאק ----
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןפױא ענעצס עשיטַאמַארד יד ---- 11710.  :1952 יטקָא .קַאװַאג לשרעה ----
 ,1952 ,3 יצעד .רעוקס-ץרּפ "לוק רעשידיי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ -----

 ףיוא רעדניק עשידיײ טנזיוט ןעצ ---- ,574 11954 יַאמ .רוט
 יײזומ ןשידײ ןיא גנולעטשסיוא רעד ןיא גנודליב ןוא רוטלוק ,לוש ----

 ,1953 ,26 ירּפַא .טרָאי ןינ ןיא ,574 11954 יטקָא .לארטי תגידמ
 ילוק רעשידיי רַאּפ רענעלפ עסיורג --- עטכישעג רעד ןופ דרָאקער ןרַאּפ ----

 ,1953 ,17 ילוי .עיצַאטיליבאהער-רוט :1955 יװָאנ .גנוגּפָאה טנוט ַא טימ ןוא
 יטקָא .טרָאד שידײ ןוא ָאד שידיײ ---- ,1

 ,1953 1 יַאמ .שידײ ןושל ףיוא ערה ןושל ----
 רךעשידײי רעד ןופ ןעמעלבָארּפ ---- ,7

 ,1954 ,13 יגיוא .רוטלוק ;1958 יַאמ .טייצ רעזנוא ןיא שידיי ----
 ,12 יגיוא .לטרשי תנידמ ןיא שידיי ---- : ,1

 ,4 -ןָאק רוטלוק ןשידיײ ןטײװצ ןגעװ ----
 ןיא גגודליב ןוא רוטלוק ,לוש ---- 65 :1959 ינאי .סערג
 ,1954 ,30 יטּפעס .לטרשי חגידמ סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד

 'עג והא רעבײרש עשידײ 4230 ----

 יבעה ,עשידיי ףיוא ןטעברא עטנרעל
 'רומטלוק עזעיגילער א עשיער
 1955 ,8 'נַאי .ןטסעיַארּפ

 םעד ןעגיּפש רעטײװ טעװ רעוװ ----

 ,1955 ,25 ץרעמ 7 םעדָאפ

 ןיא סעיצוטיטסגיא עשידיי ןגעוװ ----

 ,1955 ,23 'טקָא .לארשי תגידמ

 יָאןַאזַאכ ףעסָאי .רד .טַאּפ ןועקנַאי
 "עג טעגרַאהרעד זיא סָאװ ,שטמיװ
 -עטַאקעי ןיא רעקיש ַא ןופ ןרָאװ
 ,1943 ,10 ירּפַא .וַאלסָא1יר

 .לעָארסיא ןיא זיוה"סטלָאּפ ןיסעיל ----
 ,1949 ,14 יגיוא

 'קעדַאלװ ןפ לגנײ קירָאי 14 ַא ---
 'ױרג ַא טסקַאװ סָאװ ,עירָאטַאגַאס
 לאומש טימ עזײר עטצעל ןיימ ---- ,1949 ,20 יָאנ .רעלטסגיק רעס

 ,1956 ,8 ינַאי .רעגינ .טייקשידיײ עכעלטלעוו ןוא עמורפ ----
 'יײירט עשיערבעה ןופ ץנערעפנַאק ---- ,1950 ,14 ינאי

 ,6 ,2 ינאי ,.ביבא לח ןיא רעב ,0 0 ינאי .טײיקשידיי עכעלטלעוו א

 ץרעמ .תובראה םע ןופ הגבכס יד --- טײקכעלקריװ זיב ןעמיורט ןופ ----

 ,1956 9 ,1950 ,13 יֵאמ .עטעש רעטײװ ַא זיא

 ןיא טעברא רוטלוק רעײז הא ןזײ --- .שידײ ףיױא סעטַאטַא יײװצ ןגעוװ -----
 ,1956 ,2 'צעד .עילטרטסיוט .1950 ,25 ילוי

 ילוי .שידי ןושל ןהא ערה ןשל --- עשידי 60 ןפ ףור א ,טַאּפ בקעי

 ,1957 7 ,1951 ,6 ינַאי .לארשי ןיט רעביירש

 יטסײג עשידײ ןפ סערגנָאק ןפױא ---  רוחב-הבישי רערימ רענעזעוועג ----
 ,1957 ,8 יטּפעס .םילשורי ןיט ןטטגעמ ןופ רעקעדטנַא רעטסערג רעד טרעװ

 -ידמ ןיא גנודליב ןוא רוטלוס ,לוש --- .ישטיײד יא תורצוא עשידיי עגעטלעז

 ,1957 ,30 יטפעס .לארשי תג ,1951 ,20 'נַאי .דנַאל?
 ,8 יטקָא .לארשי תנידמ יא שידײ --- .גרעפ ןיא הנותחג ןכָאװ ןצפופ ----

 7 ,1951 ,16 'רּפַא .ידלַאװ

 .שטיװָאדיװַאר ןןעמש ןופ םישולש --- טָאה עטכישעג ןפ רעגײז רעד ----
 ,1957 ,3 יװָאנ ,1951 ,10 ינוי .םייצט סיגײװ ןבעגעג

 ןופ סםיאנוש םיחילש יד ןגעװ --- .סגירערעל רעטסעװש ירד עגיײמ ----
 ,1957 ,24 'װָאנ .טידיי ,1952 ,5 יטקָא

 ןגעװ זױה ןסײװ ןיא סעומש א --- עטוש9פ טיג ַט ןגעװ דײר עטוש9 ----

 ,1958 ,23 'בעפ .רוטלוקס רעשידיי ,1952 ,2 'װָאנ .דאז
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 'ביח ַא ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- לארשי ןופ גנוגדרַארַאּפ רעד ןגעװ ----
 'לֵאא רעד -- ךוב למַאז שידײ וקיט 'בעה 8 ןגעװ רעטסיגימ ןרעגיא
 רעבײרש עשידײ יד ןופ ידַאנַאמ -ַארפשידמערפ, ןיא םֹולָטק ןשיער
 ,1963 ,9 ילוי .לארשי ןיא ,1958 ,2 ץרעמ ."ןעגנוטייצ עקיב

 ,1964 ,24 ינוי .בוט םוי רעגנוי ַא --- 20,  ירּפַא .טידיי רַאּפ ךָאװ עטוג ַא ---

 זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא 8
 ,4 יַאמ .טיײט רעוא ןיא שידײ ----

 ףיױא םערײב 8ַ טגיל ןט .טַאּפ בקעי | ,8
 יַאל יד ןיא ךַארפש רעשידײ רעד 'רוטלוק ןשידײ ןטײװצ ַא ןגעװ ----

 ,1947 ,29 ץרעמ ? ןרעג ,1959 ,11 ינאי .סערגנָאק
 'טגאצ םיָארּפע ,רעפעפ טיביא איי "יהק טוטידיי ןוא רוטלוק טוטידיי איס

 .ןרָאהגײא דיװָאד ןוא יקסװַאג ,1959 ,6 יבעפ .תול
 ,1947 ,26-25 יאמ 'שידײ רעד רַאפ געט עסיורג 6 ----

 .רארשי ןופ רעבײרש עשידיי 60 ----  י1959 ,9 "רפַא .רוטלוק רעבעלטלעװ
 ,1951 ,18 ינַאי ןעמוקעגנעמַאזצ ךיז ןעגייזיס ----

 יגָאק'רוטלוק :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- רעוט'רוטלוק ןא רעבײרש עשידיי
 ,2 ,1 'טפעס .עגיטנעגרַא ןיא סערג ךורב םוחנ ךָאנ טײצרָאיןטשרע םוצ
 ,1 ,1959 ,5 ילוי .וָאקגימ

 .גנורעײפ-ץרפ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- רעשידי רעד ןופ דנָאפ'רוטלוק ----
 ,1951 ,2 ,1 'טּפעס ,1959 ,11 יװָאנ .עקירעמַא ןיא הליחק

 ןופ טױט רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- יא םלוע תיב ןפיױא עידעגַארט ַא ----
 ,23 יטּפעס .סיש רוטרַא רעלאמ ןשידיי ,1959 ,14 'װָאנ .קרָאיריג

 ,1 םיידנַארב ייב ערדעטַאס עשידיי יד ---
 ןיא שידײ :ךָאװ ןצ דךָאװ ןופ ---- ,1960 ,30 יטקָא .טעטיסרעװינגוא

 ,1951 ,1 יטקָא .לארשי .ה ןליפש ןוט ןעגניז טעװ ןעמ ----
 ַא ךָאנ שידק :דָאװ וצ ךָאװ ןופ ---  ילוי .טרָאיריג ןיא "םלוג סקיטיײל
 | ,1951 ,15 'װָאנ .דניײרפ ןטוג .1961 6

 רעבוב ןיטרַאמ :ךָאװ וצךָאװ ןופ --- .שיד"ײ ףיוא דפסה סנָאקיּפ ילַאמ ----
 מאה ןופ עימערּפ"עטעג יד ןָא טמעג ,1961 ,5 יוָאנ

 ,1952 ,12ינַאי .טעטיסרעטינוא רעגוב טסיאײסע טא טטָאּֿפ רעד טרָאּפ ----
 עקיטכערפ יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןפ ---  ןײס טרָאיריג טפ ןײטשטַאלג בקעי
 שידײ א :ןטרטַא יורפ ןופ חגתמ ,1962 ,10 יװָאנ .לארטי תגידמ

 ,1952 ,12 'נַאי .ןיוח-רוטלוס ,8 ינאי .טיטייל .ה ןופ טיוט ןכָאג ----

 'עײפ'ץרפ יד .ךָטו ןב ךָאװ 119 ----- ,3

 .1952 ,9 'בצפ .ג1ור ַאעט שידײ .ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 'ןרי ןיא שידיײ ןגעװ סעדער ןֿביו --- ,28 'בצפ .סעלעשזדנפא טאל ןיא רעמ

 ,1952 ,26 'רּפַא .םילש 3

 רעטקס :ץרֿפ .ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ --- סבײל ינַאמ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,1952 ,13 יַאמ .טרָאי ןיב ןיא ,6 ץרעמ .טַארּפש יײװצ ןיא רעדיל

 ץגערעפנָאפ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ---- 23
 ,1954 ,15 'רּפַא .גנודליב רעשידיי ןופ ןטסישידי .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 יי ףעמעלבַארּפ-רוטלו0 עשידיי ---- ,1963 ,18 ירּפא .לארשי ףיוט ןעײג
 ,1954 6 ווא טוט סע ןוא זוט טיירפ סע ----

 רעד ןגעװ :.ךָאװ 13 ךָאװ ןופ ---- | ,1963 ,26 'רּפַא .ייוו
 ,2 ילוי .נטרשי ןיט דאטרפש רעטידיי ןופ האוצ יד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,4 ,1963 ,13 יַאמ .טטגעמ םענעדײשַאב ַא
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 עיפ ַארגָאיל בי ב

 .השורי עקיטכיװ ןוא עסיורג ַא --- .לוס רעשידײ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1961 ,28 'בעפ שידיי רָאי 300 טרעייפ סערגנָאק רוט
 ירּפא ןעב רעלאמ ןופ בוט םוי ט ---- ,1954 ,13 'גיוא .רוטלוס

 ,1961 4 ץנערעּפנָאק :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 רינג ןיא שידײ ןגעװ :ןציטָאג ---  ילוק ןכרוד ןפורעג ךוב ןשידײ ןופ

 ,1961 ,19 ינוי .ץרָאי ,1955 ,3 יבעפ .סערגנָאק-רוט
 קעטָאילביב ןופ ןוירב ַא : ןציטַאנ ----

 יקסרוק ץוַארפ ןופ ןעמָאג ןפיוא

 1961 ,19 ינק .הפיח ןיא

 ךוסכיס רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ןוא ןײרַאפרָאיטקַא ןשידיי ןשיװצ
 .ןיקסוערָאמ ןוּפ סורג ַא : ןציטָאג --- - י16 'בעפ .ץרא ּ ,1955 ,16 'בעפ .ץרַאװש םירָאמ

 או 10 לו לוָק עשידי :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ןשידיי ןופ תונתמ רעכיב + ןציטָאב ---- 20 7 י/1טנעגרַא ןיא טעברַא-רוט
 ,1961 ,18 ילי .טעטימאקירעטעבר 5

 ילק .שודעלאק ןיל לט רעט738 ןיא השורי עקיטניװ עקיצנײא יד ---
 לוי .שודעלאַק ןילקורב ןיא א יד ..1956 ,1 יטקָא .עקיטסייג יד

 ירשֲא לאומש : ךָאװ עקירעיורט ַא -- רָא א ן ,1961 ! רט שיד" :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---
 -ולב טנאי יססויַלי : ,1958 ,17 'בעפ .םעלַא

 ןנב אנַאיו -- יטסניליג 5 ש -  רעשידײ רעד ןופ גנוכײרגרעד ַא ---
 י11 יפעס .ןברָאטשעג ןעגײז ר עא ,1958 ,21 ירּפַא .רוטלוק

 5 יַאמ .טיײיב רעזגוא ןיט שידײ ----

 ,1961 ,4 טקָא .דרגוש ןגעק ףמאט --- = = י 28

 .עיצַאדנופ .רוטלוק יד :ןציטָאג --- ייטסניא רעד םורַא לַאדנַאקס רעד ----
 ,1961 :6 'טקָא 1958 ,30 'טפעס .םשו-די עיצוט

 ףױא ידפסה, סינָאקיּפ ילַאמ --- -ןןױבעג ןט100 םעד טרעייפעג ---
 1 20 עוד א יז טא ,1960 ,13 יבעפ .גורפ .ש ןופ גָאט

 י1961 ,30 "געד .רנט -ָאי הדוהי דובכל גנולמַאזרַאּפ ַא ----
 -רַאמ רַאּפ עימערפ עשירַארעטיל ---- ,1960 9 יאמ עפ

 11 ,0 יצצד .רעבוב ןיט 690 9 יאמ .סעילַאוטסַא עועידיי

 ישיר" טמעשרַאּפ טָאה "םשו די --- ןיא ץרַאװש סירָאמ ןופ היול יד ---
 .1961 ,30 'צלד ,1960 ,25 יַאמ .קרָאי וי

 ,30 יצעד .שידײ תבוטל טעברַא וַא --- רעטכיד ןופ גנורעײפ :ןציטַא ---
 1 .ןפַאט רָאי 35 דובכל וָאקינרעיּפַאּפ
 8 טימ עטכישעג עקידגריר ַא --- ,1960 ,29 יגיוא

 ,1962 ,12 ינַאי .עיגָטגַאדעּפ 'ץגַאט עטמירַאב יד .ןציטַאג ----

 סנוירוג רב ןופ טקידײלַאב ךיז טָאה ,1960 ,15 'טפעפ .ךיביפ

 692 ,5 ץרצעמ .טורדסיוא .סמועלריבוי עטיטכיװ ;ןציטָאנ 4

 "סטלָאפ רעטצעל רעד ןיט ןציטַאנ ---- .1960 ,3 'טקָא

 ,1962 ,11 יַאמ .עטירעמַא ןיא גנולײצ טגעגיריד ןפ טיוט םוצ ; ןציטַאנ ----

 'לוק רעשידײ רעײג ַא . ןביטַאג ---- .1960 ,18 'טקָא .וָאיל טעל

 .1962 ,12 ינוי .רעטגעבירוט .ַאעט ןופ ןעמעלבָארּפ ; ןציטָאג ----

 ,19 ילוי .סורג רעטוג ַא :ןציטָא ---- 1960 9 'וָאנ .לשרשי ןיט ךיוט רעט

 :ו 1622 'ןַארב ןיא ערדעטאק עשידיי יד ----

 ,1962 ,28 'פעס .ןבַאט עגַאמ טי --- .,1960 ,13 'װָאנ .טעטיסרעװינגוטיסייד

 ישי ןיא רעבײרש ײב :ןביטַאג --- .רעבײרש עשיערבעה וןוט עשידיי ----

 ,1962 ,25 יטקָא .ראר ,1961 ,10 'בעפ
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 ןופ רעצישַאב : ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1962 ,19 'צצד .שידיי

 ַאנַאיד רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .1962 ,19 'יצעד .ןיירפ-רלעפנעמולב

 ,8 ינאי .קיוייל .ה ןופ טיוט ןכָא ----

 יַאעט שידײ .ךדָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,28 'בעפ .סטעלעשזדגַא סָאל ןיא רעט
3, 

 סבײל ינַאמ :ךָאװ וצ ךָאװ ןפ ----

 ,6 ץרעמ .בכַארּפש יװצ ןיא רעדיל

3, 

 ןטסישידי :.ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----

 .1963 ,18 ירפַא .לטרשי ףױט ןעײג
 טירפ סע :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,26 "רּפַא .ײוו זנוא טוט סע ןוא זוטא
3, 

 ןופ האוצ יד :ךַָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 ,13 יַאמ .טטגעמ םעגעדיישאב ט

 יביװ ַא ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 נא, םעד -- ךוב למָאז שידײ טיט
 רעבײרש עשידײ יד רופ "דטגאמ

 ,1963 ,9 ילוי .לארשי ןיא

 'עפע ןגעװ -- בוט םוי רעגנוי ַא ----

 גניר 'רעטעברַא רעײנ רעד ןופ גגוב

 ,1964 ,24 ינוי .סטוָטרב יד ןיא עלוש

 ביבא לת ,סעיינ עטצעל

 וצ שטיװטדיװַאר ןרעמש ,טַאּפ בקעי
 ,1957 ;3 'װָאנ ,(םישולש יד

 ןגעװ זיוה ןסײװ ןיט סטעומש ----

 .1958 ,21 יבעפ .רוטלוק רעשידיי
 ַא טבעלרעד טָאה שידײ עמַאמ יד ----

 ,25 'רּפַא .עקירעמש ןיט תסג לסיב

98 
 "הק עשידײ ןוא רוטלוק עשידיי ----

 ,1959 ,6 'בעפ .עקירעמט ןיא תול

 "שידײ רעד ןופ טנעמַאלרטפ רעד ----

 ,1959 ,10 ירּפא .רומלוק רעבעלטלעוו

 ןיא ערדעטַאק - טיװקליה סירָאמ ----

 ,11 יני .טעטיסרעוװיגוא-סיידגארב
9, 

 ןיא םלוע'תיב ןפיוא עידעגטרט ַא ----
 ,1959 ,10 ירָאנ .סרָאי ןיב

 'ןַארב םײב ערדעטאק שידײ יד ---
 .1960 ,4 'װָאנ .טעטיסרעויגוא-סייד

 ךיז ףױא דפסה סנֲאְקיִּפ ילַאמ ----
 | ,1961 ,3 'װָאנ ןײלַא

 רוטַארעטיל עשידײי ,1ש7 שידיי ----
 ,24 'גיוא .גנואיצרעד עשידײ טא
2, 

 "שי ןיא טסַאגוצ ןײטשטַאלג בקעי ----
 ,1962 ,11 יװָאנ .לאר

 ןופ ם"רהמ) עמַארד טססיטיײל .ה ----
 ,1963 .(גרעבנעטָאר

 (ךובלמַאו) רבע ןטנעַאנ ןופ
 קרָאי-וינ

 ,1 .ב .רבע ןטנעֶָא1 ןופב ,טַאּפ בקעי

 .עווויאש 5

 ,1956 ,2 .ב .חוצצדקה -----

 ידו; 11957 ,3 .ב .תצצרקו -----

 סעבַאגסיוא ענעדיישרַאפ

 עשידי ךופ גננָאמ ַא .טַאּפ בקעי

 ןוא ןטקַאפ .לארשי ןיא רעבירש
 .7 11951 ינאי ,קרָאי וינ .ןעגנוניימו

 ךדס ןפיוא ןעגנוגטמ-רוטלוק /,8 .י/

 ,קרָאי וינ .ןעגנוניימ ןוא ןטקַאפ .םויה

 271 :1952 'טקָא

 -ָאילביב רעד ןירושי םיפעי ,טַאּפ בקעי

 ,קרָאי וינ ,ךוב לבוי ןירושי םיפעי .ףַארג
1/5 

 ןירושי םיפעי .ןירושי םיפעי ןגעװ ----

 ,1960 ,קרָאי ןינ .ךוב לבוי

 רעטידיי רַאּפ ץנערעפנטס"טלעװ ַא ----

 ץרעמ ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .רוטלוק
5, 1947, 

 עירפ .טיטירק ט סיימלַא .א טגעוװ -----

 1957 ,1 גנאי ,קרָאי ןינ ,עמיטשי-רעטעברַא

 "עברַא עיירפ .הגעט רעברַאה ַא ןגעוװ -----

 ,1962 ,1 'נַאי ,קרָאי ןיִנ ,עמיטשירעט

 'טסײג ןופ ןרָאפנעמַאװצ3 ייװצ ----

 ,זנירפ רעד .םילשורי ןיא ןשטגעצק
 ,473 :1957 'טקָא"טּפעס ,קרָאי וינ

 רעד ןופ עיצַאדיװקיל רעד ןגעװ ----
 'סוריטעיװַאס ןיא רוטלוק רעשידיי

 ,1956 'גיוא ,עקיסקעמ ,סיורַאפ ,דנַאל

 לּפעג ןיא -- ןוײ עשיליוּפ תורוד ----

 םייב עדער-רעיורט) רעטרעדנוהרַאי ןופ
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 ,טסָאּפ עשידיי ,יקצַאש בקעי .רד ןופ רבק
 | ,1956 ,6 ילוי ,ןרובלעמ
 בקעי .יקצשש בקעי ןופ רבק םייב ----

 ,22:18 :1957 ,(ךובלמַאז) קנעדנָא םוצ יקצַאש

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 סָאנעוב ,רעטעלב עשירַארעטיל ,.רָאֿבדײש

 ,97796 11963 ,9 .ג ,סערייא

 "רטש .רעמזעלק רעד ןיױעּפמעטס ----

 ,1963 ,וירָאּפ ,ךובלמַאזירעק

 עלעיצעּפס .גרעב דוד בֶטעי ןגעװ --- עשיזיי .עטרַאזטסָאּפ ףםכילע םול ------

 ,גָטטנריױבעג ןט770 סגרעב .ד .י וצ טפירש 1959 ,16 ינַאי ,ןר:בלעמ ,טסָאּפ
 .קרָאי וינ -עצמוא זיא שיערבעה ןוא שידײ ----

 עדדז

 לוש עשידיי יד

 רעכיב
 ,עשרַאװ .עמולב ץנַארק ַא .טַאּפ בקעי

 יוז 144 ,0

 .ןגעװ רעדויס עגײלק יד רַאֿפ ----

 יןז 127 ,1921 ,עשרַאװ

 ןביירש ןוא ןענרעל .לכיב שידיי ןייז -----
 -- עשרַאװ .גנולײטּפָא רעטשרע רעד רַאפ

 ערעדנוזַאב 5 ןיא ךיוא) 1923 עגיל-רוטלוק

 ןרושָארב

 'טלעוװ שידײ רעד רַאפ ףמַאס /,ּפ ,י/
 ,עיצַאזינַאגרָאלוש עשידיי .לוש רעכעל
 ,יזז 32 ,1925 ,עשרַאװ

 ןעלקיטרַא

 קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד
 .רעדביק עשידיא ןגעװ .טַאּפ בקעי

 -קעּפסניא-לוש ןטימ סעומש רעלעיציפָא ןַא
 ,1919 ,4 ץרעמ ,13 .ג .רָאט

 'םוי לוש ןופ גנובײרשַאב-לבוי ַא ----
 ,1919 ,5 ץרעמ ,14 .נ ,קָאטסילַאיב .בוט

 ,47 .נ (ךָאװלוש רעד וצ) רעדיל יד ----
 ,3 :1920 ,24 'בעפ

 רַאפ ןעגנוזײװנָא עשיגָאגַאדעּפ טימ ,ןטפעה
 ,(רערעל

 שידיי ןיימ ,ןַאדזַאק ,.ש יח ןוא טואאמאא יי

 -ײטּפָא רעטייווצ רעד רַאפ ךובנרעל .ךדוב
 ,1925 ,עשרַאװ .גנול

 "סָאנעוב ,ךובדיי .רתסא ןירערעל יד -----
 יז 473 ,1956 ,סערייא

 "21 עיצַאזינגַאגרָא-לוש עשטידיי -----

 -רַאװ ,עיצאזינַאגרָאלוש עשידייי ,5

 רעטשרע ןוא עדעררַאפ) יזז 187 ,1925 ,טש
 .(טַאּפ בקעי ןופ ןבירשעג לייט

 1921 ויב (א

 געוו רעזנוא

 עשרַאוװ ,(געוו-טייהיירפ רעד)
 טכורפ יד טדיגש ןעמ ועװ .טַאּפ בקעי

 ,1919 ,3 ינוי ,22 .ג .(רעדליביַאמ)
 יײב) רוטַאג רעד ףיױא רעדניק יד ----

 ץטקיניײרַאפ יד ןופ עינָאלָאק-רעדניק רעד
 ,1919 ,8 יטּפעס ,20 .ג .(ןילאכימ ןיא

 ,1919 ,28 יַאמ ."ובעל-לוש סָאד , ----

 ןטֿפיושטייצ עועדנַא

 רעזנוא .בוט סוי רעליטש א .טַאּפ בקעי

 ,1921 ,10 י'רּפֲא ,85 .נ ,ענליוװ ,גָאט
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 1989 -- 1921 .ב

 ענליוו ,לוש עיינ יד

 ,טַאּפ בקעי

0, | 
 עיצַאזינַאגרָא לוש עלַארטנעצ יד ----

 1921 'בעפ ינאי .עגליוװ ןיא

 ןײלַא טּפַאשרערעל יד ----
1 

 ןַאלּפןךרעל םוצ) המדקה עגײלק ַא ---

 ץרעמ-ינַאי ,(23) 1 יב ,(רָאי-לוש ןטשרע ןופ
6, 

 רעגײלק רעד ןגעװ ךיוא רענליוו ,י
 ץרעמ ינאי ,(26) 1 'ב .גנוטייצסקלַאּפ
71, 

 עשרַאװ ,ןבעל ןוא לוש

 ,2 ימונ .טכער ןוא ןסנָאניפ ,רענליוו ,י
 ,1921 7 'גיוא

 ימונ .ןעגנולעטשסיוא-לוש ערעזנוא ----
 ,1921 ,15 'טּפעס 4

 ,23 'טקַא ,6 'מונ .שדוסילוש /,פ ,י/
1. 

 .לוש רעזנוט ןופ דַארּפש יד ,רענליוו .י
 ,1921 ,23 יטקָא ,6 ימונ

 לוש'רעסיױא ןפ ןטכירַאב /,פ ,י/
 'װָאנ ,23 יטקָא ,7 ,6 'מונ .גנולײטּפָא

7 1921. 

 ײװצ ןגעװ .,רענליו ,י
 ,1921 ,3 'צעד ,8 ימונ

 ,221 ימונ .גנויברעד ןופ ןגעװ עייב ----
 1922 ,20 ינַאי

 "3 םָאוסױוא ןןפ געט יד ןיא ---
 ,1922 ,16 ץרעמ ,(125 'מונ .דנַאטש

 6 ימונ .רָאפנעמַאװצ-רעטלע םוצ ----
 ,1922 ,10 'רּפַא ,(31)

 יױּפַא ,(13) 6 ימונ .עגיל-רוטלוק יד .ּפ ,ז
0 1922. 

 ערעזנוא רַאּפ ףמַאק ןיא .רענליוו ,י
 ,1922 ,16 יַאמ ,(14) 7 'מונ .טכער

 ימונ .לסויװ ןפמעט ַא ןיא ,רערעל ,א
 ,1922 ,12 ינוי ,(15) 8

 ילוי ,(16) 10י9 ימונ .ןעמַאזוצ ,רענליוו י
7 1922, 

 יַאמרּפַא .עטסנעש סָאד

 יבעפ-נאי

 .ןעגנוטכיר

 "עגסיוא טָאה עפָארטסַאטַאק יד ----
 ,12 'טּפעס ,(17) 11110 'מונ .טָארב
2, | 

 יטקָא ,(18) 1413 'מונ .גנוקיגיירַאפ -----
7 1922, 

 ,תוצראה םע רעד טימ ףמַאק םוצ ----
 ,1922 ,22 'צעד ,(19) 15 'מונ

 ,(20) 21 'מוג ןטיהּפָא יז רימָאל ----
 ,1923 ,9 'בצפ

 (21) 4 י'מונ .ןטרָאק יד טגפעעג ----
 ,1923 ,22 ץרעמ

 ןײמ ןבעגּפָא ךיא לָאז ןב ,רעטלע .א
 (רעטָאפ א ןופ שפנה ןובשח א) רגיק

 ,1923 ,15 יַאמ ,(22) 675 'מונ
 'ליו רעד ןפ םויס םוצ .,טַאּפ בקעי

 יגיוא ,(23) 7 ימונ .עיזַאגמיג-לַאער רע
3 1923, 

 ַא רעדָא שידיײ ףיוא לו ַא ,רענליוו ;י
 ,1923 ,8 'צעד ,(24) 978 ימונ .לוש עייב

 -עפגָאק רערעל רעד ךָאג לכה ךס ---
 ,1924 ץרעמ ,(26"27) 1110 'ימונ .ץנער

 ,רעטקַארַאכ ןגעװ רעטרעװ רַאְּפ ַא ----
 .1925 ,15 'בצפ ,;1 'מונ

 יבעפ ,1 'מונ .עיציזָאפ עײג 8 ףיוא וו
5 1925, 

 טיהגײא עגעסָאלשעג א .,רענליוו .י
 ,1925 ,15 ץרעמ ,2 ימונ .טינרָאג רעד

 ימונ .טיגנעהּפָאמוא ןוא קיגנעהּפָא -----
 ,1925 ,1 'ירּפַא 3

 ,3 ימונ .רַאלוקריצב ַא םורַא ,רערעל ַא
 ,1915 ,1 ירּפַא

 .רוד ןדנסקַאװ םעייג ורַאֿפ ,רענליוו ;י
 ,1926 ינַאי ,(26) 1 ימונ

 ץרעמ ,(27) 2 ימונ .טעברַא רעד ןופ ----
6, 

 ,1927 ינַאי ,1 ימונ .טעברא רעד ןופ ----

 ,1927 ץרעמ ,2 ימונ .טעברא רעד ןוט -----

 ענליוו ,חול"רעטעבוַא

 -קלָאּפ עכעלטלעװ שידיי יד ,רענליוו ;י
 ,1923 יב .1922 רַאֿפ לוש

 ןזעו-לוש עכעלטלעװ שידיײ סָאד ----
 ןרַאּפ קילבוּפער רעשיליוּפ רעד ןיא
 ,1924 יב .רָאי 3
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 ןרַאּפ לוש עכעלטלעו עשידיי יד ----
 ,1925 יב .1925 רָאי

 עטרַאװ ,גנוטייצסקלַאפ

 ,8 'בעפ .סגרעטש עברעּפוק ,רענליוו ,י
4 

 ,רעדניק יד ןופ גגַאג ןטימ .טַאּפ בקעי

 .1924 ,16 'טקָא
 ,1924 ,17 יטקָא .לוש ןיא זדווא יב ,---

 .1924 ,5 'צעד .ןכָאװ רעד ןיט תבש ----

 .ןסעומשכרוד ךיז ריִמָאֹל ,רענליוו ,י
 ר 1925 ,19 י'רּפַא
 ,19 ירּפַא .ליואוװ זיא םיא ,רערעל .א

5, 
 -עג םכילע םולש) ןסיצרַאג עסיײװ ----

 .(ןלוש עכעלטלעוו-שידיי יד ןופ גָאט-קנעד

 ,1926 ,28 'רּפַא
 .1926 ,25 ינוי .בוט-סוי טוג .טַאּפ בקעי

 יגיק יד ןופ דגַאלמײה םעגירג ןיא ----
 ,1926 ,2 ילוי .רעד

 .וז רעד טימ ךיז טעװרַאפ ךיא ----

 ,1926 ,16 ילוי
 1926 ,27 'גיוא .ןעלזגיט עגיײמ -----

 ,5 "וָאנ .רעגעפ ןוט סגירג רעטנוא ----

6 
 'לוש רעד ןיא שטיװעלַאכימ יח ----

 1927 ,14 ינַאי .טעברַא

 רעטסנעפ ןא ריט ענעפָא יב ----

 ,1927 ,16 'טּפעס .(לוש רעזנוא ןיא ןקילב)

 .לוש רעזנוא ןעױב רימ ,רענליוו ,י

 .1927 ,17 'טקָא
 -- עיצַאזינַאגרָא לוש עשידײ /,פ ,י/

 "קָארּפ) ןגרָאמ ןא טגייה ןופ לוש יד
 1927 ,18 יװָאנ .(עיצַאמאל

 .ךעלטעטש עקיגײט ןיא .,טַאּפ בקעי
 .1927 ,18 'װָאנ

 רעטעברַא רעטושּפ 8 סָאװ .רענליוו ,י
 יםַארַאפ א ףױא טלײצרעד טָאה
 | .1928 ,16 'בעפ .גנול

 ,טַאּפ בקעי יבעפ .ךעלטקוגיפ ןוא חמא
9, 1928, 

 יד ןָא ךיז ןבױה טנײה רענליוו ,י
 עכעלטלעוװ 'שידײ יד ןיא םידומיל
 .ןליוּפ ןופ טעטש טּפיוה יד ןיא ןלוש

 .1928 ,2 !טּפעס

2 

 עיפַארגָאיל בי ב

 .ןירבירזממ רעגעפרָאװעגרעטנוא ----

 1928 ,28 'טקָא

 'שרע רעד שטיװעלַאכימ שיגיײב ----

 רעשידײ רעד ןופ רעציזרָאפ רעט

 .1928 ,2 'װָאנ .לוש

 יצעד .הבשח רימ וכַאמ ךָאװ עלַא ----

6 1928. 

 ץרעמ .רָשי ַא טימ טריפַארטש /,ּפ ,י/

6 1929, | 

 ,26 ץרעמ .גנוקירדרעטנוא-רוטלוס -----

9, 

 תוחוכ עטסיטשרַאּפ סָאװ ,םַאּפ בקעי

 רעטירד רעד) 1929 ,2 ירּפַא .ןענָאק

 .(לוש רעזנוא ןופ שרַאמפיוא

 1929 221 יני .קיב.צ ----

 ירַאֿפ ַא ןייז טעװ עֶקָאסיװ ןיא ,יליוו
 ,23 ילוי .טרַאמ ןטימ ןיא טגעמַאל
999 

 .ןביוהעגנָא ךיז טָאה רָאיגרעל סָאד ----

 ,.1929 ,6 'טפצעס

 .81 ןא -- 3 ,רענליוו ,י

9, 
 יד טימ ןַאקצַאי לרעטָאּפ סָאד ----

 .1929 ,26 'טּפעס .םינגב

 ןלוש יד ןעגנערבמוא זומ ןעמ ,וו ,י

 ."טגייה, רעד טרעלקרעד ,יַאשי, ןופ

 ,1929 ,3 'טקָא

 ַא ,רעטעברַא ןביז ,יליוו
 ,1929 ;?7 יװָאנ .רעטָאּפ ַא

 ןופ ןרעװ טיור ײז ןלעװ יצ ,רענליוו ,י

 ,1929 ,14 'װָאנ .הפרח
 .רעטסניפ ךיױוא זיא קרָאיריב ,יליוו

 ,.1929 ,16 'צצד

 עקיצרַאה עסיטכערפ ַא .טַאּפ בקעי

 .1930 ,31 ץרעמ .גנומיטש
 רעגַאקירעמַא רעד ןיא ןטסידווב ----

 1930 ,1 יגיוא .עיגאפמטק-לוש

 רעדניק ..,,ןריולרַאֿפ ןעגײז ןאװו ----
 ,1920 ,4 יגיוא .עשראוו ןופ

 לוש עשידײ יד טבעל סע ןמז לב -----
 רימ ןבעל גנַאל יא ,ןלױּפ ןופ
 .1930 ,29 'גיוא .ךיוא

 ,1920 ,6 יטּפעס .ךיפ -----
 ,1920 ,5 יצעד .ןביוש ןיאט רעגײטש -----
 .ןעשעג טיג זײב ןײק טעװ סע ,וו .י

 .1930 ,12 'צצד

 ,6 !טּפצס

 ,רעביײרש



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,1931 ,9 ינַאי .ןירב ײרד .טַאּפ בקעי
 יגָאֿפ ןכָאנג ןרופש עשירפ יד ףיוא ----

 'םעדעמ ןיא "עטר, יד ןופ םָאר
 ,1931 ,15 'בעפ .עירָאטַאנַאס

 .תושּפּט יצ טײקיטכערטרעדיג ,וז ,י
 ,1931 ,17 ץרעמ

 ךיירפירעדניק ןופ עילַאװכ ַא /,ּפ ,י/
 ,(לוש רעזנוא ןופ בוט-םוי גנילירפ רעד)
 .1931 ,230 ץרעמ

 "רעד רימ ןבָאה סע סָאװ .טַאּפ בקעי
 ,1931 ,13 ינַאי .רעדגיק קיסיײרד ןלײצ

 רעדניק סָאװ ןטכישעג עכעליירפ -----
 1931 ,17 ינַאי .טליצרעד ןבָאה

 ןעװעג לופ זיא ןסיורד רעד ןוא ----
 1932 ,10 "רּפַא .וז טימ

 'רַאפ לָאמ יײװצ טָאה דניק סָאד ---
 1932 ,13 יַאמ .טקיטעּפש

 סע ואװ טנורגּפָא םייב דניק 8 /,פ ,י/
 ,1932 ,21 יני .טיוט רעד טרַאװ

 'טימ ןטימ ןיא בוט'םו .,טַאּפ בקעי
 1932 ,1 ילוי .ךָאװ

 ןטַארקַאמעד "רעגליו יד .,רענליוו ,י
 1932 ,3 ילוי .ושל ןעצוקַאב ובָאה

 טרעפוק רעד ךיז טגפע .טַאּפ בקעי
 .רעגײטש רעײט ךיז ןײװ סע טא
 1932 ,22 ילוי

 ,1932 ,19 'גוא .טײצ םישדח יירד -----
 יטּפעס .ןטניװ עזיײב ןזָאלב ןגעמ ----

2, 19232, 
 .ֿפָארַא גרַאב ןוא ףױרַא גרַאב ,יליוו

 ,1932 ,28 'טּפעס
 .דלעפ ןופ ןטכורפ עקיטיײצ ,טַאּפ בקעי

 1933 ,23 ינוי
 א טימ עײליװ יד טרַאּפשרַאֿפ ----

 1933 ,24 יװָאנ .לדגעּפש

 ,19234 ,18 יַאמ .ןטָארג ףניפ ----
 ,1934 ,7 'צעד .ןעײר עגנַאל ןיא ----
 "ליו'גרובסעגַאהָאי-שטיטודזָא /, ,י/

 ,1935 ,23 ץרעמ .עג
 יד ןיא ןײרַא ןטײר רימ .טַאּפ בקעי

 ,1935 ,21 ינוי .םערַאמב
 .ךיז ןגיוב רעגעפ'לוש ערעזדנוט ----

 ,1935 ,2 יגיוא
 רעדניק עגײלק טימ ןעויורעטגיא -----

 ,1935 ,27 'טפעס .כַאז עסיורג ןגעװ |
 ,1935 ,4 'טקָא

 ,1926 ,24 יַאמ .םייה:רעגרומבכ ַא ----

 יד .ןעשעג ָאי ןעגײז רעדנואװ ----

 ןיהסקלַאפ ץרפ .? .י ןופ גנורעײפ

 1928 ,21 'טקָא ןילבול ןיא

 סעבאגסיוא עועדנַא

 לוש .רָאפנעמַאזוצ-לןוש םעד ןצ ,ּפ ,י

 - 1921 יַאמ ,2 'מונ ,ענליוו ,םייה ןוא
 -ןעמַאוצ:לוש ןטײװצ ןופ ,רעננוי .א

 ,(19) 4 מונ ,עשרַאװ ,רעקעװיטנגוי .רָאפ

 ,.1925 ,10 ינוי

 .ל) רוטַארעטילרעדגניק .טַאּפ בקעי

 -- ָאקטיװק .ל ; דלַאװ ןיא --- ָאקטיװק
 ירעכיב .,(לדנַאפלע --- גנילּפיק .ר :ןעלגיופ
 ,1927 ,271 'מונ ,עשראו ,טלעװ

 ,טײצ רעזנוא .לוש רעזנמוא ,רענליוו ;י
 ,1928 'טקָא"טּפעס ,9-8 'מונ ,עשרַאװ

 'רעד א ןלוש עשידיײ ,שידײ /,ּפ ,י/

 "גַאקס ַא ןוא עיסוקסיד עסיורג א .גנויצ

 ,(13) 2 'מונ ,עשרַאװ ,טפירשנכָאװ .לַאד
 ,1931 ,7 ירּפַא

 ,טפירשנכָאװ .שיליוּפ ףיוא ןעגניז /,ּפ ,י/

 ,1934 ,20 יטּפעס ,עשרַאװ
 יד ךעלטעטש עקיגײא ןיט .טַאּפ בקעי

 עקילָאמנײא ,ןגרָאמ ןוא טנייה ןופ ןלוש
 נַאגרָאלוש רעשידיי רעד ןופ עבַאגסיױא

 .עיצַאז

 ןיױײז ךיא לעװ רעדניצנָא רעיא ---- 

 עבַאגסיױא עקילָאמנײא ,(ץרּפ ,ל .י ןגעוו)
 רעשידיי רעד ןופ ןבעגעגסיורַא ,ץרּפ .ל .י

 ,עשרַאװ ,עגיל-רוטלוק ,עיצַאזינאגרָא-לוש
 ,1924 ,16 'רּפַא

 ,רעקעוו טנגוי .ייהװ ןייד סיוא ג1יז ----

 1926 ,1 ילוי ,(230) 7 מונ ,עשראװ

 ,דניירפ ,(ןכירטש) סעשטגערב רעביא -----
 175 :1930 ירּפַאץרעמ ,קרָאי וינ

 .ר .8 ןופ סעשטנערב יד רעביטא ---
 .978 :1930 'גיוא ,קרָאי ןינ ,דניירפ

 ןיִנ ,דניירפ .ןיטסַאב .י רבח רעביל ----

 .17 יז ,1930 'צעד"װָאנ ,קרָאי
 :רעטויא רעד ףיױוט לוש עשידיײ ,וו ,י

 .גנולעטשסיוא-לוש רעלַאנָאיצאג

 ,17 11923 ,9 'טּפעס ,קרָאי וינ ,שידיי

 ןופ םייה יד .סעיצַארטסוליא .טַאּפ בקעי
 ףיוא .םינדמל .רעלאמ רעד .דניק רעזנוא
 ;1924 יַאמ ,קרָאי וינ ,לוש רעזנוא .,ןגרָאמ
2 | 
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 רעד ןופ ףמַאָט רעשידלעה רעד ----

 ,טאלבלש .ליוּפ ןיא לוש רעשידיײ
 ,1927 'טקָא ,קרָאי וינ

 עיפ ַארג ָאי ל בי ב

 עירפ .טואס רעד ןיא רערעל ַא ----

 .1938 ,29 ינאי קרָאי ןינ ,עמיטש-רעטעברַא

 1969 -- 1999 .ג

 קרָאי-וינ ,סטרעוװרָאֿפ
 -רעטעברַא יד ןופ רעדניק יד .טַאּפ ,י

 רעדניִק עשידיא יד רַאּפ ןלוש גניר
 ,16 יני .סָאטעג עשילױפ יד ןיא
4, 

 400 רַאְּפ יולוש ײװצ, .טַאּפ בקעי
 ַא -- זדָאֹל ןיא רעדניק עשידיא
 ,1946 ,3 יַאמ .עשיערבעה ןוא עשידיא

 -- ןליוּפ ןיא רעדניק עשידיא יד ---
 ,גנויצרע ןופ ןעמעלבָארּפ ערעװש יד
 ,1946 3 ינוי

 פא י"סעקשַארומ , עטערעּפָא ,ּפ .י
 פמעֶק ןיא רעדניק יד ןופ טריפעג
 יגיוא .ןָאזעס ןופ סולש םוצ ןדע ןג
0 1947 

 ןעגרַא ןיא רעדניס עשיד"ײ ,םַאּפ בקעי
 1948 ,20 יני .עניט

 רעסיורג רעד ןיא שידיײ ןעגרעל ----

 ,1949 ,24 ירּפַא .עקירעמא

 סעדַאלװ ןופ לגגיי רעסירַאי'14 א ----
 'יױרג 8 טסקַאװ סָאװ ,עירָאטַאגַאס

 ,1949 ,30 'טקָא .רעלטסויק רעס

 גניר רעטייברטש יד טא רעדניק יד ----
 ,1950 ,29 ירּפַא .ןלוש = -

 עשידײ ןָאילימ לטרעפ ַא רעביא ----

 ןלוש ןכוזַאב עקירעמַא ןיא רעדניק

 ,1950 ,10 ינוי .גנויגרעד רעשידיי רַאפ
 -יא ןוא גנויצרעד עשידיט ,םיגבר ----

 יטקָא .עילַארטסיױא ןיא ןלוש עשיד
2 1956, 

 ,14 ינוי ? טביולעג סע ךיז טָאה יצ ----

8, | 

 קרַאיד-וינ ,רעקעוו

 'לת טגזיוט טרעדנוה ײרד ,טַאּפ בקעי
 -עמַא ןיא ןלוש עשידײ ןיא םידימ

 1950 ,1 'גיוא .עטיר

 ,1 ילוי .לוש יד ןופ סמויס יד ----
2, 

 "ןרי יא ץנערעפנאק'גוויצרעד יד ----

 ,1962 ,1 ילוי .ושל טשידײ ןוא םילש

574 

 ןָאקיגנויברעד רעד םורָא ןגַארפ ----

 ,1962 ,1 'גיוא .םילשורי ןיא ץגערעפ

 רעשידײ ןגעװ רָאפנעמַאזצ רעד ----

 ,1962 ,1 'טקָא .גנויטרעד

 'ןעגרא ןופ ןלוש עשידײ יד ןיא ---
 1964 ,1 ילוי .עניט

 קרָאי-וינ ,טפנוקוצ

 'טפצס ,רָאי-לוש ןופ לעװש ןפיוא ,וו ;י

2 314313, 

 "עג רעזגוא ןוט גנויצטרער רעזנוא -----

 ,49 :1954 'בעפ .טײקכעלטפַאשלעז

 ןגעװ ןא רָאילוש םעײג ןגעװ ----

 ,350-349 11956 'טקָא .שידיי

 :טלעװ רעשידיײ רעד ןיא .םַָאּפ בקעי
 .רעכיב עשידײ ןא ולוש עשידיי

 ,61758 :1957 'בעפ

 ןופ רעלײמ יד ןפ :ןרַאטנעמָאק ----
 ,395-391 :1960 יטקָא .רעדניק יד

 יד ןוא רָאיױרעל עײנ סָאד ,ּפ .י

 ,297 :1961 יטפעס .לוש עשידיי

 ןופ ןירב :ןרָאטנעמָאק .טַאּפ בקעי
 ָאבוקַאי ַאטָארָאד ןירערעל רעד

 ,427-423 :1961 י'װָאנ .טטיוו

 'רַא ןיא לבויילוש .ןרַאטנעמָאק ----

 ,474:470 11961 'צעד .עגיטגעג

 קרָאי-וינ ,דניירפ רעד
 רעײג רַאֿפ ףמַאק ןיא, .טַאּפ בקעי

 ,977 11940 'טפעס-גיוא ."גנויצרעד

 יגיוא-ילוי .טגיולעג ךיז טָאה סע ,ָאי
7 7" 

 "גנויצרעד ןופ ןעלכהידס עֶקיגייא ----
 "טּפעס .םילשורי ןיא רָאפנעמַאחצ
 ,473 1962 יטקָא

 קרַאי-וינ ,גנויצרעד ןוא רוטלוק

 'עברַא ןופ ןלוש יד ןיא .טַאּפ בקעי

 ,5:4 11940 ץרעמ .גניר רעט

 .ןוא ףיואט ןסוס רוד ַא ןופ ןגיוא ----

 ,3'4 11941 'וָאנ



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יטקָא .עבַאגפיוא רעסיורג ט רַאפ ----

44 43 
 יד ןוא עקירעמַא ןיט רעדניס יד

 75 11951 יַאמ .טלעו רעד ןיא ןדיי
 .רעטיד-סיגעט ןופ עלהשעמ ַא ----

 ,12710 :1951 'טקָא

 ,11710 :1952 'טקָא .טַאװַאג לשטרעה ----

 ַאנװטמַארבַא ַאירַאמ ןירערעל יד ----
 ,11710 :1954 'צעד .וְכָא

 יײא רַאפ על ,עלַא רַאפ רעגײא -----

 ,97/ 11955 ץרעמ .םעבג

 יטקָא .שטיגיליג ףסוי רערעל רעד ----

6 9*7, | 

 1954 קרָאי-וינ ,ךוב"רערעל

 רתסא ,ןץײטשגיבור טאפ .טַאּפ בקעי

 ,2977294 + היבט |
 ,297*298 + עלייב ,ןַאמרעהיטַאּפ -----
 ,3037298 :עגײש ,ןיװעליטַאֿפ ----
 ,483468 + ָאשיצ ----

 סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד

 יד ןופ רָאּפנעמַאװצ ,טַאּפ וװעקנַאי
 ,18 יַאמ .גנירררעטעברא רןופ ןלוש
20 

 עטשידײ ןָאילימ לטרעפ ַא רעביא ----
 ןלוש ןטוזַאב עקירעמַא ןיא רעדניק
 ,1950 ,18 ינוי .גנויצטרעד רעטשידיי רַאפ

 .לוש יד ןופ םויס רעד .טַָאּפ בקעי

 ,1952 ,28 ינוי
 .םיכרדח תשרפ לע לוש עשידיי יד ----

 ,1952 ,1 'גיוא
 עשידײ ןופ בוט םוי סויס ַא ףיוא ----

 ,1953 ,27 ינוי .ץרָאי ןיג ןיג ןלוש
 .גניררעטעברַא ןיא ןלושירַאי 39 ----

 ,1954 ,30 יַאמ
 ןיא גוודליב ןוא רוטלוק ,לוש -----

 .1954 ,30 'טּפעס .לארשי תנידמ
 ַאוװָאמַארבַא ַאירַאמ ןירערעל יד ----

 ,1955 ,12 ינַאי .וסָא
 -טידיי רעד רַאפ געט עסיורג סקעז -----

 .1959 ,9 'ירּפא .לוש רעכעלטלעוו
 "רעד עטשידײ ןגעװ רָאפנעמַאזוצ -----

 ,1962 ,4 'טקָא .גנויצ
 יד ןיא שידײ .ךָאװ וצ ךָאװ ןו9פ -----

 ,1963 ,28 'בעפ .ןלוטלטימ |

 זירַאֿפ ,עמיטש ועזנוא

 יד :ךָאװ ןצ ךָּטַח ןןפ .טַאּפ בקעי
 ,גניצרעד רעשידיײ ראט ץנערעפנָאק

 ,1952 ,23 'בעפ
 -טלָאּפ עשידיי יד ןוט יאויד ןַאשזד -----

 .1952 ,11 יאמ .לוש

 ריק ַא ףױא :ךָאװ ןצ ךָאװ ןוּפ ----

 27 יַאמ .ָאג8קישט ןיא בוט םוי רעד

922 
 רעדניק יד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 יטקָא .גנירירעטעברַא ןופ ןטלַאטשגַא

0 1952. 
 רעשידײ רעד ןופ טײקילײה יד -----

 ,1953 ,9 ירּפַא .לוש

 ײדײ ןעגניז רעדגיק עשידײ ןעװ ----

 ,1953 ,29 יני .רעדיל עש
 .רד ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 רעד ןופ רעיױב -- ןיבור לצארשי

 ,23 ץרעמ .דנַאלסור ןיא לוש רעשידיי

4 

 ירַא עשידײ .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .ץרָאי .ויג ןיא ןלוש גניר :רעטעב

 ,1955 ,16 'בעפ
 גנורעײפ ַא :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 "ַארטסיוא ןיא לוש רעשידיי רעד ןופ

 ,1962 ,24 יצעד .עיל
 .ןשל שידײ ןוא רעדניק עשידיײ ---

 .1963 ,24 'צעד

 סעבַאגסיוא ענעדײטוַאפ

 ייֵליִבוי ןקירָאי 20 םוצ .טַאּפ בקעי
 וינ .ןלוש גגיר-ררעטעברא יד ןךופ

 "10 :1939 ,ךוברָאי גניר רעטעברַא רעקרָאי

11 

 .ללש עשידײ יד ןוא ץרפ .ל .י ----

 ,קרָאי וינ ,גנויצרעד רעשידיי רַאפ רעטעלב

 .96792 11950 'יטּפעסיײנוי ,3 :נ

 רוטַארעטיל עשידײ ,טשל7 שידײ ----

 ,סעײנ עטצעל .גנויברעד עשידײ והא

 1962 ,24 'גיוא ,ביבא לת

 .שטיגיליג ףסוי ,טַאֿפ בקעי ----

 .ןרובלעמ ,סעיײנ עשידיי עשילארטסיוא

 עכעלטלעװ - שידײ רָאי קיסיײרד ----
 ,סעײנ עטצעל .עגיטגעגרט ןיא ןלוש
 ,1962 ,ביבא לת

5251 
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 רעדניק רַאפ
 רעכיב

 סָאד, ךעלהשעמ עשילביב .טַאּפ בקעי
 יז 91 ,1919'1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב

 ,1920 .עשרַאװ .ןעמולב ץנַארק א ----
 יז 0

 "רַאװ .ןגעװ רעדניק עגיילק יד רַאּפ ----
 ייזז 97 ,1921 ,עש

 ןביירש ןוא ןענרעל .לבכיב שידיי ןיימ ----

 רוטלוק, .גנולײטּפָא רעטשרע רעד רַאפ

 ערעדנוזַאב ןיא ךיוא .1923 ,עשרַאװ ,"עגיל

 (עטרישָארב) ךעלכיב"רעדניק
 "רוטלוק, .רעלָאטס םעד ייב .טַאּפ בקעי

 ייזז 16 ,1918 ,קָאטסילַאיב ,"עגיל

 ,"שגילירוטלוק, .תכלמ:ייגש רעד ייב ----
 יוז 19 ,1918 ,קָאטסילַאיב

 ,עשרַאװ ,"ןילטיג .א, .הכלמ:-ייגש יד ----
0, 

 .ַאיַאג -----
8, 

 -לוקפ .(ץטצרעּפָא םולח סעלהמלש -----
 ,1920:1918 ,קָאטסילַאיב ,ייעגיל"רוט

 ,1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאד, .חשמ ----

 ,1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאדא .וחירי ----
 יזז 3

 ,1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאד; ,טעדג -----
 יזז 2

 ,1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאדע ,חתפי -----
 | | | .דז 6

 ,1920 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאד, .חשמש -----
 ידז 9

 "רעד רעירפ ןענייז ךעלכיב 5 עטצעל יד)
 גאלראפ -- סעגאלפיוא עכעלטע ןיא ןעניש

 ןענייז ייז .קָאטסילַאיב ,"עגיל-רוטלוקג
 "עמ עשילביב, לכיב ןיא ןעמונעגפיונוצ

 ןעלקיטרַא ןוא ןעגנולייצרעד

 ,קָאטסילַאיב ,יעגיל - רוטלוק,

 ,(?) 1928 עגַאלפיוא עטייווצ .ןטפעה ףניפ

 יזז 9
 שידײ ןײמ .ןַאדזַאק .ש .ח ןוא ----

 ,רָא-לוש ןטייװצ ןרַאפ ךובנרעל .ךוב

 ,1925 ,עשרַאװ

 רעד ןפ רעטכָאֿט יד ,עקיהגח ----

 ללא סָאנעוב ,"ךובדיי, .עגייש ןירערעל

 "זז 120 ,1964 ,סער

 ,קָאטסילַאיב ,"ךוב סָאד, גַאלרַאפ ,"ךעלהש

9) 
 ,א .בומ םוי ןטסגעש ןיִא .,טַאּפ בקעי

 ,(קעטָאילביב רעדניק עטרירטסוליא) ןילטיג
 .1921 ,עשרַאװ

 ,1921 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א .איַאמ -----
 ,ןילטיג .א .דיגג רעד א שמש רעד ----

 .1921 ,עשרַאװ
 -- (ץרּפ .ל .י ךָאנ) דנַאל-ץעגרע ןייק ----

 .1922 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א ,עמַארד-רעדניק

 ןוא בר ט ,חלג 8 טימ השעמ ַא ----
 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א .לארשי שמש ַא
 ,'זז 28 ,1

 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א .טעװַא זיא רע ----
2 | 

 ,1922 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א .םילאוי ----
 בר רעד) ביל רעכעלרעדנואו רעד ----

 ,1922 ,עשרַאװ ,ןילטיג .א .(בייל רעד ןוא
 .ידז 7

 .ב) .רָאװעג יורג טכַאנ רעביא ----
 -ליװ ,לושקלָאפ עשידיי עיינ .(שטיװעלַאכימ
 יידז 14 ,1929 ,ענ

 ,גניר רעטעברַא .שטטיװעלאכימ שיגייב -----
 .,דז 55 ,1941 ,קרָאי וינ

 1921 זיב .א

 ענליוו ,ךעלעמייב עקנינירג
 ינאי ,2 .נ ןיוש טליפש רע .טַאּפ בקעי

0 481 84, 

6 

 ,16 .נ .עיִגָאלָטִק רעביל רעד ןיא ----

 ,5347529 ,510505 :1920 יטקָא-טּפעס ,7



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 (רעיַאמטעט .ק -- רבחמ .רעצעזרעביא) ,9פ ,י
 -570 :1920 'צעד"װַאנ ,19 18 .נ ."רע;
6 596-593, 

 רעטסנעש רעד .טַאּפ בקעי
 ,585-5717 11920 יצעד ,19 .נ

 יצעד ,19 .ג .עצרַאװש יד עלעזייר ----
0 587585, 

 'ןרפ רעד ןוא שמש רעכעלרע רעד ----
 ,56:51 :1921 'בעפ ,2 .נ .דיגנ רעמ

 ;1921 ץרעמ ,3 .נ .קַאווָאלב לרעב ----
1, 

 ַא ןוא בר א ,חלג 8 טימ השעמ ַא ----

 .בוט-םוי

 -209 :1921 ירּפַא ,6 .ג .לארשי שמש
8, 

 ענליוו ,רבח רעד

 ;1920 יצעד ,2 .נ .עלעבימ יבר ,טָאּפ בקעי
2, 

 -רָאק שונאי -- רבחמ :רעצעזרעביא) ,9 ,י

 ,3 .ג .עסװָאליַאכימ ףרָאד ןיא (קַאשט
 .109-98 :1921 ינאי

 'בעפ ,4 .ג .סעװש זיא רע .טַאּפ בקעי
1 155:1145, 

 ,6 יג (ץרפ .ל ' ןגעװ) ןטאש ןייז ----
 ,244/241 {1921 'רּפא

 1999 -- 1921 .ב

 עשרַאװ ,גנוטייצסקלַאֿפ עניילק

 (גנוטײצסלָאּפ רעד וצ עגַאלייב רעדָא גנולײטּפָא-רעדניק)

 .רעטעבראטימ ערעזדנוא ,טַָאּפ בקעי
 ,1926 ,17 ,10 ,3 'צעד ;26 ,19 'ָאנ

 ןפיוא סָאד ,גנול ןפיוא סָאװ /,5 .י/
 ,1926 ,3 'צעד .גנוב

 םערָא ןַא ןעטעג ןילַא ןיב ךיא ----

 ,1926 ,10 'צעד .(ץַאק ענַאמ ןגעװ) לגגיי
 יד ןטַארַאב ךיז ןבָאה געט ריפ ----

 ,1926 ,31 יצעד .רערעל

 ןופ רעדניק ןעמוקעג ןעגײז סע ----

 .1926 ,31 'צעד .רדח

 רעד ןופ רעגריב) שטיװעלַאכימ .3 ----

 ,1927 ,21 ינאי ,(טלעוו

 יראו ןפלעה ןעמוסעג זיא עגליוװ ----
 ,1927 ,28 ינַאא .עט

 טימ רעדניק עשידי טןזיוט 100 ----

 ,28 ינַאי .רעגניב עגעטיגשעגסיוא
71, 

 יבעפ .עשרַאװ ןייק טעטש עלַא ןו3 ----
4 1927, 

 ,1927 ,18 'בעפ .תוגעט -----

 ,1927 ,18 'בעפ .לאנָאיטַאגרעטניט ----
 .עיצקאדער ןיא סיטוװ .,טַָאּפ בקעי

 ,1927 ,4 ץרצעמ

 ץרעמ .ךיוא ןבײײרש רעדניק יד /,ּפ ,י/
8, 1927. 

 ,1927 ,6 יַאמ .ףיטס -----

 .גניטימ לאו רעטירד רעזדנוא --
 ,1927 ,20 יַאמ

 ,1927 ,20 יַאֿמ .ףיטס -----

 יַאמ .טגיזעג ןבָאה רעטעברַא יד ----
7 1927, 

 ,13 ינגי .ןדרעװש ןעגנילק רעדיװ ----
27 

 ,17 ינוי .לוש ןיא געט עטצעל יד ----
17 

 יי .עגעדירפוט ,עקיטכיטצ ,עגייר -----
7, 1927, 

 1927 ,17 ינוי .טרעקעל שריה ----

 ,1927 ,1 ילוי .ולאֹוו ----

 ,1927 ,8 ילוי .טסירגאב טייז -----

 .ןיװ ןא ןעמוטעגרָאּפ זיא סָאװ ----
 1927 ,22 ילוי

 ןרעװ רעטעברא עטידלושמוא ייוצ ----

 ,29 ילי .עסירעמט ןיא טסיגײּֿפעג
7, 

 -ַאב ןרעדָאפ ןשטנעמ ןעגָאילימ ----

 ,12 יגיוא .יטעזנַאװ ןוא ָטְסַאס ןעיירפ
127 

 יניוא .טיוט יטעזנַאװ ןוא טקאס ----
6 1927, 

 -סגעש רעד ןופ רעגריב יד ,טַאּפ בקעי
 ,1927 ,2 'טּפעס .טילבוּפער רעט

 יטּפעס .טרָאװ ןעיירפ םעד ראס /,ּפ ,י/
6 1927, 

 -- סיױרַא לסייפ ַא ,ןײרַא לטייפ 8 ---

577{ 



 ,23 'טּפעס .סיוא ךיז טזָאל השעמ יד
7, 

 -ײיארַאפ רעדנעל עלַא ןופ רעדניס ----
 ,1927 ,23 'טּפעס .ךיז טקיו

 ,23 'טּפעס .טדער סָאװ טגַאװ יד ----
7+, 

 ;30 ,23 'טּפעס .םירבח טימ ןסעומש -----
 .1927 ,7 'טקָא

 ,30 יטּפעס .תמא םעד ךייא גָאז ךיא ----
 עט87

 ןײז טעװ סע ----
6,717 

 "עַברַא עשידי ,ךײא בוט'םוי טוג ----
 1927 ,14 יטקָא .רעדניקיררעט

 יד רַאפ בוט'םי ךיױױא .רערעל ,א
 1927 ,14 'טקָא .לוש

 טימ ןוא ןענָאפ עטיור 159 טימ /,ּפ ,י/
 .1927 ,28 'טקָא .ןעגנַאזעג

 ןופ ףוס 8 ןרעװ טכַאמעג לָאז ----
 טלַאטשנגַא םימוחי ןיא םווהיג םעד
 1927 ,28 'טקָא .טסירב ןיא

 ,1927 ,28 'טקָא .טפַאשרבח -----

 "עג ךיז ןבָאה ײז ױזַא יװ .טַאּפ בקעי
 ,11 ,9 'יװָאנ .ריביס רעביא טעבנג
67 

 ןסלַאפ עטיור ,דגיײרּפ"רעדגיס /,ּפ .י/
 ,1927 ,4 'װָאנ .ןקילבוּפער-רעדניס

 ."גנוטיצסקלָאּפ עגײלק; רָאי ַא ----
 ,1927 ,18 'װָאנ

 :םױרַא ךיא לעװ רעמָאט .טַאּפ בקעי
 ,1927 ,2 'יצעד 25 ,18 'װָאנ .ןבעג

 רַאפ טליּפשעג ןבָאה ןטסיפיקס /,5 ,י/
 ,18 'װָאנ .רעטעברַא טנזױט יײװצ
927 

 טעװ עגול ןיא לוש יד ,םירבח ---
 ,1927 ,18 יװָאנ .םַאצ ַא ןבָאה ןיוש

 .םיוט סגרעבמָאנ .ד .ה דָא ----
 .1927 ,25 יװָאנ

 רעדניקירעטעברַא עשיכיירטסע יד ----
 ,1927 ,2 'צעד .ודנוא ןסירג

 .םירפס רכומ עלעדנעמ .טַאּפ בקעי
 ,1927 ,16 'צעד

 קילײה ןוט טייהיירפ יד זיא סיז /,ּפ ,י/
 ,1927 ,23 יצעד .ףמַאק רעד

 ."רבח ןײמ; סעטאילביב יד ----
 ,1927 ,30 'יצעד

 ,7 יטקָא .בוט-םוי

8 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ראה םע רעד טימ ףוס ַא טכַאמ ----
 ,1927 ,30 'צעד .תוצ

 ךעד יצ ײז -- טכערעג זיא רעװ ----
 ,1927 ,30 'צעד ? רערעל

 י'רבח ןופ םערוט , םעד ןעיױב יײז ----
 ,1928 ,6 ינַאי ."טפַאש

 רעד ףױא טנַארק ןענײז סָאװ יד ----
 ,1928 ,20 ינַאי .עגעשעק

 ,1928 ,27 ינַאי .ןעגנורעדָאפ ערעזנוא -----

 יבעפ .טשיג סָאד ןליװ רימ ,ןייג ----

,1928 ,0 
 ,10 'בעפ .דומיל רכש ןופ רוטפ ----

8, 
 ,17 יבעפ .גנורעדָאפ עטירד רעזנוא ----

8 
 ,17 'בעפ .טגװֶא ןיא קיטווז ,טַאּפ בקעי

8, 
 ,24 'בעפ .ןבילבעג זיא ךָאװ ןייא /,ּפ ,י/

8,, | 
 ,2 ץרעמ .בילבעג זיא גָאט ןייט ----

8, 
 י"בוּפער-רעדויס ,סעיגָאלָאס רעמוז ==

 .ןגולפסיוא -רעמוז ןוט 'גגילירפ ,טסיל

 .1928 ,16 ץרעמ

 .רעדניק ןוא סרעטומ ,סרעטָאפ ----
 ,1928 ,23 ץרעמ

 .טײהײרפ וצ טפטשטכעגס ןופ ----

 .1928 ,4 ירּפָא
 ַא רעגײא ןפ רעדניק ןצ ,עיצקַאדער

 .1928 4 יאמ .לוש

 ,1928 ,24 יַאמ .תועובש /,ּפ ,י/

 ןגעוװו ושָאטַאּפָא .י טלייצרעד סָאװ ----
 ,1928 ,15 ינוי ןרָאי רעדניק עגיײז

 .טנעמַאזקע ןפַאשּפָא ןרעדָאּפ רימ -----

 .1928 ,6 ילוי
 ןגעװ ,תוכוס ןגעװ רימ ןגָאז סָאװ ----

 ןעלסָאש ןגעװ ,תונעשוה טימ ןפַאלק

 ,1928 ,28 יטפעס .בלול ןטימ

 .1928 ,14 'טפעס .חנשה שאר ----

 .ןעגנַאזעג ןוא ןענָאפ עטיור טימ ----

 .1928 ,12 'טקָא
 רעזדָאל יד ןופ רעדניק יד ןצ ----

 .1928 ,19 יטקָא .רעטעברַא
 .טזדָאל ןופ עלעװירב ץרוק ַא ----

 .1928 ,26 'טקָא

 ימ רבח ,רעדניק ערעײט .טַאּפ בקעי



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,2 יװָאנ .ןברָאטשעג זיא שטיװעלַאכ
8, 

 .דניִק שיליוּפ ַא ןב ןירב ַא /,9 ,י/
 ,1928 ,9 'וָאנ

 רעגײלס רעזנוא ןגעװ ,עיצקַאדער
 ,1928 ,16 'װָאנ .גנוטייגסקלָאפ

 ,1928 ,30 יװָאנ .הירב ַא /,ּפ .י/

 ךיז ןליפ ןשטנעמ עמערָא יד לײװ ----
 ,1928 ,4 'צעד .םעװקַאבמוא ץרַאטש

 ,ןיײרַאּפ ןיא ןטעברַא ןעײג רימ ----
 ,1928 ,7 'צצד

 ןוא ךיש ןָא רעדניק טגזיוט 20 ----
 ,1928 ,28 'צעד .עלטנַאמ ןֶא

 ערעזנוא ןופ רָאפנעמַאוװפ רעד ----
 ,11 יגַאי .רגוב ןופ םירבח עסיױרג

9 

 -ףיקס יד טעדגירגעג ךעלדגע ----

 ,1929 ;25 ינאי .עלארטגעב
 ןיא ןעגנוורעײפ-רעדניק עסיורג ,9 .י

 ,1929 ,1 'בצפ .עטרַאװ
 טקישעג טָאה רעטסינימ רעד /,ּפ ,י/

 ,1929 ,15 'בעפ .טהירב ַא
 ,22 'בעפ .טסערס יד ןיא רךעדניס ,פ
9, 

 .םירב יד : טכערעג ןעגײז רעװ /,ּפ .י/
 ביס יד יב סעקיגורשע השמח רעֶצ
 ,1929 ,8 ץרעמ ? רעד

 ,1929 ,8 ץרעמ .(סעיצולָאװער) ץרעג ----
 .ןעװעג זיא עשרַאװ ןיא סָאװ ----

 ,1929 ,15 ץרעמ
 .סעטרבח ןוא םירבח טימ ןסעומש ----

 ,1929 ,22 ץרעמ

 ןופ שראמ רעטירד ןוא רעטייװצ ----

 ,29 ץרעמ .רעדניסילוטש רעװעשרַאװ
9, 

 ןטסיגויצ ,עגכעשוװַאּפ ןחפ רעדניק ----

 'רעל ךײא טימ ןעייג סעטַאמורפ ןוט
 ,1929 ,12 'רפא .טײקשידי ןענ

 בומ םוי ,טײהײרפ ןופ בוט'סוי ----

 .הצמ ןופ בוט'םוי ,גנילירפ ןופ
 ,1929 ,24 י'רּפַא

 .ןָאּֿפ רעוא ןיײז טעװ סע דאו ----
 ,1929 ,20 י'רּפא

 ,1929 ,30 ירּפַא .לַאנטיבַאגרעטגיא ----
 ,1929 ,10 יֵאמ .יַאמ ןטשרע ןכָאג ----

 .לטש רעקידײל ףיואש טיטעמוא ----
 ,1929 ,10 יַאמ

 ןופ ךיז ןלעװ רימ !טפַאשרבס ----

 ,1929 ,17 יַאמ .ןענרעלּפָא ךייא
 ,1929 ,24 יַאמ .רניִט ןופ גָאט ----

 ,1929 ,24 יַאמ .ןעמוק רעצגרער ----

 ,עשרַאװ ,עיװיא ןופ רעדניק יד ----

 ,1929 ,31 יַאמ .רָאװדיװַאג ,ישולאס

 יי ,.1ײרפ רעזנוא ךיוא יא סע ----
1929, 

 .רָאיןרעל סָאד ךיז טקידנע טגײװ ----
 ,1929 ,28 ינוי

 ,ןעגנורעײיפ ,סמויס ----

 ,1929 ,5 ילוי

 ,1929 ,16 'גיוא .ןטסיגויצ

 .הנחמ רעדנוט טסטַאװ סע ,עיצקַאדער
 ,1929 ,23 'גיוא

 ,27 'טפעס .זוואש ןגעט טצעה ןעמ ----
9, 

 .1929 ,25 יטקָא .בוט-סוי טוג /,ּפ ,י/

 "'סגבעל סישטיװעלַאכימ לטעלב ַא ----
 ,1929 ,1 'װָאנ .עטכישעג

 רעגײלס , רעזוט רַאפ .עיצקַאדער

 ,1929 ,15 יװָאנ ."גנוטייבססלאפ

 1929 ,6 'צעד ...ןסורג ,ּפ ,י

 .םירבח ןוא סעטמרבח עביל .טַאּפ בקעי
 ,1929 ,20 'צעד

 ,(עקירעמַא ןופ) סורג רעטשרע רעד ----
 ,19230 ,18 ילוי

 .עקירעמַא ןיט דגיט 8 ןייז ןצ טוג ----

 ,1930 ,1 'גיוא

 ,1920 ,15 יגױא .דָאװ רעד ןפ /,ּפ ,י/
 ,19230 20 'טפעס .םישרוג םימי ----

 םירבח טימ ןסעומש -- ךיז ןשיווצ ----

 ,1920 ,12 'צעד ,12 יטקָא .סעטרבח ןוא

 .ןעגניז טוג ןיוט טעװ רע .םַאּפ בקעי
 .1930 ,24 'טקָא

 עגײלק ,ןטסיפיקס ךײא ןצ /,8 ,י/
 ,1920 7 'װָאנ .ןטסידנוב

 ,1930 ,14 'װָאנ ?ןפלָאהעג וטסָאה ----
 ,1920 ,28 'װָאנ ,,.די ----

 ןיא ךַאז יד ,טוג זיא ךיל סָאד .,ּפ .י
 ,1920 ,5 'צעד .טכעלש

 .ךָאװ יד בוא טגנערב סָאװ /,ּפ י/
 ,19231 ,16 ינַאי

 ,1931 ,27 ץרעמ .יטסנידעזג ----

 ,.םיבוט םידצי
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 ,1931 ,1 'רּפַא .בייל יִגַאמ -----

 ,1931 ,24 ,17 י'רּפַא .לכיבגָאט ןיימ -----
 ,1931 ,10 ילוי .ןטסיוגןיצ יד ----

 "ערג ןָא טײהײרט ַא ןרעװש רימ ----

 ,1931 ,2 יטקָא .דנוב םוצ ןצעב
 1932 ,2 ינַאי .ףיײז עגיפעזָאשז .ּפ י

 :ַאיצַאגרעטניא ןופ םערוט .,טַאּפ בקעי

 ,19233 ,6 'נאי ;1932 ,30 ,23 'צעד .לַאג
 ןבירשעג) ןרָאװעג יורג טכַאנרעביא ----

 'טקָא .(לבוי ןקירָאי-50 סעשטיװעלַאכימ וצ
8 1928, 

 ענליוו ,רבה רעד

 ,(ץרּפ .ל .י ןגעװ) ןטָאש ןײז .טַאּפ בקעי
 ,244241 ;1921 י'רּפַא ,6 ימונ |

 ,1921 'גיוא-ילוי ,8 ,7 ,6 .נ .טילאוי ----

 עיפ ַארג ַא י ל בי ב

 ענליוו ,ךעלעמייב עקנינירג

 .ןרָאװעג יױרג טכַאגנרעביא .טַאּפ בקעי
 "וָאנ (32) 2 .נ (שטיװעלַאכימ .ב ןגעװ)

8,. 
 "ןעגיד עלעסָאי ןעזעג בָּטה ךיא ,ּפ ,י

 'צעד ,(169) 19 .נ ...רעיִק ןיט סנָאז
25 

 רעשידי רעד ןופןמיה"לוש .,טָאּפ בקעי
 לבוי ןטס20 םוצ) סָאטסילַאיב ןיא לוש
 ,(173) 3 .נ .("ןייראפ-טנגוי, לוש רעד ןופ
 ,1936 'בעפ

 קרָאידוינ ,לַאנרושז"רעדניק

 ,1937 ירּפַא .עגַארּפ סלכימ .טַאּפ בקעי
 ,1937 ילוייינוי .ןגיל סלשרעה ----
 ,1939 .טילאומש לָאמ יירד ----

 1906 -- 1999 .ג

 קרָאי-וינ ,גנוטייצ-"רעדניק

 ,טַאּפ בקעי
 10 :1929 'בעפ .רעדגיק

 ,.10 :1939 'יבעפ .ָאזורק ןָאזןיבָאר ----

 ,12 :1939 ירּפַא .ןעגנ1יז ןליװ ײז ----

 ;1929 'װָאנ .ןבילבעג ןענייז ייוװװצ -----
61 

 ;1939 'צעד .הכונח ַא ןיא לָאמ ןייא ----
6 

 א

 ,776 11940 'בעפ
 .ֿפָטק םעגרעזייא ןטימ שטנעמ רעד ----

 ,877 :1940 ירּפַא
 ןטשרע םוצ ןברָאטשעג זיא חג יװ ----

 ,2 11941 יצעד .לָטֹמ
 ----  יַאמ ."יַאמ ןגעװ ביירש 1942: 776,

 ע הויה עסייה ןײיט עטייה; טא "ווָאנ

2 /7, 15. | 

 .יטסעג :רעדויקג ןיא הכוגח ----

 9 ,13712 :1942 'צעד

 ;1943 יַאמ ?ריא טייז ואו ,רעדניק ----
.15 8 

 ;1944 'װָאנ .ץטעג רעד ןופ ןדלעה ----

108 

 ;1944 'צעד .טלכיײימשעג טָאה ךלמ ----

:5 ,5 4 

)0 

 עטשידײ עגעבירטעגסיורפ

 .וגַא7 סמעגײק טא עלעגני

 ןגמ סםעגעטכיױלַאב ןטימ זיױח ַא ----

 ,3 ,8'9 11945 ינאי .דוד.

 ..ו ענײמ רעדניק ,עגײמ רעדניק ----
 ,13 ,574 :1945 'בעפ

 ץרעמ .חס8 ןופ טכַאנ רעד ןיא ----
5 54, 14. 

 יַאמ .ָאטעג ןופ רעדניק) בורג ןיא ----

85 4, 14 

 .עלעטעצ א טימ דויק שידײ ַא ----

 ,574 11945 'צעד

 ,574 11946 'װָאנ .רעדניק עשידיי ----

 סנװיוא יד ןופ רעדניק עשידיײ ----

 :1946 'צעד .(קענַאדיימ ןיא טכיל-הכונח)
4 

 סגויוא יד ןופ רעדניק עשידיי ----

 :1947 'בעפ .(קירוצ ןעמוקעג זיא לאינד)
4, 

 סגװיא יד ןופ רעדויק עשידיי ----

 ,4'5 11941 ץרעמ .(ןַאזיטרַאּפ ןועמש)

 סנװיוא יד ןפ רעדניק עשידיי ----

 ;1945 יַאמ ,(סעטָאלב רעקסניּפ ןיא דוד)
109 

 ייֵליבוי םוצ לָאמַא ןופ חשעמ א ----
 574 11947 'צעד ."דנוב, ןופ

 'עטַא ןײק טמוק ןַאזטרַאּפ לדוד -----



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא םייב) עיר

 ,16 ,372 :1951 ירּפַא ,(טרופקנַארפ

 רעד ףױא טרָאפ ןַאזיטרַאפ לדוד ----

 ,22'3 :1951 יַאמ .עקירעמַא ןײק ףיש

5 
 ןָאט וצ סָאװ ןיוש טָאה לדוד ----

 ,11110 :1951 'צעד"װָאנ .עקירעמא יא
 יבעפ"נאי ! "דוד ,טגוזעג ףָאלש, ----

2 665, 

 ןא ןרעװ ףרַאד ןַאזיטרַאּפ דוד ----
 65 11952 ירּפַא .רעגַאקירעמַא

 "עג זיא דרעפ סגָאזיטרַאֿפ דוד ----

 .87/ 11952 יַאמ .ןלָאֿפ

 ןיא ןַאזיטרַאּפ דוד ----

 ,1078 :1952 יצעד
 ןירב ַא טבײרש ןַאזיטרַאֿפ דוד ----

 ץרעמ .ןָאטרַאּפ לרעב רבח ןײז ןצ

3 766, 

 "הָאנ ."וזא

 סעיטַאמַָאטסערכ-רעדניק

 .הכווח 8 ןיא לָטְמגײֵא .טַאּפ בקעי

 :1942 ,2 'ב ,קרָאי וינ ,ךובכַארּפש ןיימ
412 

 יכַארּפש ןײמ .ןבילבעג ןעבײז ייוצ ----

 .160:157 :1942 ,2 'ב ,קרָאי וינ ,ךוב

 "ןרפ רעד ןוא שמש רעכעלרע רעד -----

 וקרָאי ןינ ,טרָאװ עשידיי סָאז .דיגג רעמ

7, 1959}; 204-199. 

 ,טרָאװ עשידי סָאז .עקיטכיל יד הנס ----

 ,278-215 :1959 ,1947 .קרָאי ןינ

 עשידי סָאז .ָאטעג ןיא םירוביג יד ----

 ,3007295 :1959 ,1947 .קרָאי וינ ,טרָאװ
 ןופ עיגָאלַאטנַא .רעטכָאט ןוא רעטומ -----

 ,טנגוי רעד רַאפ רוטַארעטיל רעשידיי רעד

 ,415'424 :1969 ,ײסערגנַאק-רוטלוק,

 14008 תאז. 5801סת9 8!סזע/ 06
 סעשז, גאּסש יצ ס18.

5 

 רוטַארעטיל

 יירש עשידי טימ ןסעומש ,טַאּפ בקעי
 "וז 290 ,1954 ,קרָאי וינ .רעב

 ,ל יא .םיידוהי םירפוס םע תוחיש -----

 יוז 294 ,1954 ,ביבא לת ,"ץרפ

 ןעייסע ןוא ןעלקיטרַא

 רעבײרש עשידײ טימ ןסעומש ----
 ,קרָאי וינ ,"לַאװק רעד .לארשי ןיא
 יזז 277 ,0

 1919 ויב .א

 רבק םענעטָאשעגפיוא םייב .טַאּפ בקעי
 עיינ סָאד .ןָאזעניד בקעי ןופ טוט םוצ)

 ,3 טפעה ,162 .ג .קָאטסילַאיב ,ןבעל

,9 

 1989 -- 1919 .ב

 עשרַאװ ,גנוטײצסקלַאֿפ

 ץרעמ .טײג סע סָאװ ןגעװ .טַאּפ בקעי

7,, 1922. 

 ,1922 ,6 יטקָא .שיט-רעכיב ןופ ----

 ,1922 ,4 יוָאנ .טעידעגַארט-םָארגָאּפ -----
 ,14 יטּפעס .תומולח ןופ לביטש ןיא ----

5 16, 17, 18, 1930. 

 ןיא תואיבג טגָאז קילַאיב .ג .ח .וװ ,י
 ,19 יטפעס .ענוװָאק ןיא ןוא קרָאיריג
0 

 .הרות תחמש ןוא קילַאיב .טַאּפ בקעי
1 

 רעשירַארעטיל ססקַאװטיל .א .,טַאּפ ,ו

 ,1932 ,23 יטּפעס .ביױהנָא

811 



 .עיזעָאֿפ ןוא ץנַארעלָאט ,טַאּפ בקעי
 ,1932 ,30 'טּפעס

 רש רעד ,טעָאֿפ רעלַאגָאיבַאג רעד ----
 ,193 ,20 'נַאי .המואה

 ןטירַאטַאט לֿפָאט ,יסייפ לטָאמ ----
 ,1933 ,22 'צעד .סטיװעװ םולש

 ןעגײז רעדנואװ ואװ םיא טכוז ----
 1935 ,23 ירּפַא ןעשעג ָאי

 ,19236 ,24 ירּפַא .ןעזייר םהרבא ----
 ןוא עטײעלירסַאק ,טסנַאצבַאט ----

 ,19236 ,15 יַאמ .גרַאטזירק
 .ןגײװצ יד ןיא לגיופ ןיײט טשינ ----

 ,1936 ,25 יַאמ
 ,3 ינוי .רעטכיד-רעטעברַא ןַא ,טַאּפ .י

6, 
 יװָאנ .ןיסעיל םהרבא ןגעװ .טַאּפ בקעי

8 1928, 

 עשרַאוװ ,טלעוו"רעכיב

 ?סָאװ וצ ,ױזַא בױא ,טַאּפ בקעי
 ילוי ,4{ 'ב .(גרעבנירג יבצ ירוא ןגעװ)

,8 
 ,1 ץרעמ ,3 'ב .טלעװ עשידיײ יד ---

9, 
 יַאמ ,5 יב .ַאקשורטעיּפ ןיגע ןגעװ ----

1929. 

 -וא ססילַאֿפ עילע .רעגיװ רע ----

 ,1929 ,1 'טפעס ,8 'ב .גנַאגרעט

 עשרַאװ ,טּפיושנכַאװ
 יבעפ ,5 .ג .געט עקידנגער .טַאּפ בקעי

0 1931, 
 ,(12) 1 .נ .ןיז ילכ ןפרַאש ַא טימ ----

 ,1931 ,6 ירּפֲא
 ןופ גנוביוהרעד ןגעװ עטכישעג ַא ----

 סרעדעפזייר בקעי ןגעוו םענעלַאּפעג ט
 ירּפַא ,(13) 2 .ג ("ןעשעג סע זיא ױזַא,
7 1931, 

 רעד ןיא .. םזידנוב ןגעק ףמַאק .וו .י
 4 .נ .(דנַאברַאפןטַאר ןיא) רוטַארעטיל
 ,1931 ,30 י'רּפַא ,(15)

 טכאב ןײא ןיט ןצילב ײװצ ,טַאּפ בקעי
 סישַא ןַאטַאנ ןגעװ) יטעזנַאװ ָאקַאס --
 ,1931 ,30 ירּפַא ,(15) 4 .נ ,("טסוגיוא 2,

 לראק ןוא טקעסעמאד רעװַאכ ,רערעל ,א
 ,19231 ,8 יַאמ (16) 5 .נ .יטסצוַאְק

)2 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 רעשידיײ רעד טימ סע טלַאה יװ /,5 ,י/
 ַאּפָא .י טימ סעומש ַא) 1 רוטארעטיל

 ,1931 ,8 יַאמ ,(16) 5 .נ .(ושָאט
 'רוטלוס עלעוטקַא ןגעװ רעגינ .ט ,8פ .י

 -ומש א) ןעמעלבָארּפ-רוטַארעטיל טא
 ,22 יַאמ (9) 8 .ג ,(טסַאג ןטימ סע
1, 

 -- ךַאבעג ןרעטש רענעלַאפעג ַא ----
 ,19231 ,12 ינוי ,(22) 11 .נ .הָאטַאװטיל

 ױזַא תמא םעד ןגָאז רימָאל .טַאּפ בקעי
 בצמ ןגעװ עיסוקסיד רעד וצ) זיא רע יװ
 ,(34) 13 .נ (רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ
 1931 ,26 'ינוי

 'ירש רעלַאגָאיצַאנרעטניא רעד ----
 1931 ,2 ילוי ,(25) 14 .נ .רירָאיירעב

 רעטשידײ רעד ןץא גײטשפיױא /,8 ,י/
 ,10 ילוי ,(26) 15 .נ .רוטַארעטיל

| ,1931 .. 
 "ליה ןוא ךײר עגעריּפַאּפ .,טַאּפ בקעי

 סנײטשנזָאר םייח ןגעװ) ןרערט עגרעצ
 ,10 ילוי ,(26) 15 .ג ("עפָארטסַאטַאק יד;
1, 

 רעד ףיוא, גנולמאז ןגעװ) ךיז יוזַט ,ּפ ;י
 1931 ,17 ילוי ,16 .נ .("לעווש

 ישטשָאמָאדַאיװ |(  :ןציטָאג .טַאּפ .י
 טימ ךיז טמעגרַאפ "עיקצַארעטיל
 השעמ ַא (2 ןעיעָאֿפ "רעשידי
 .1931 ,24 ילוי (28) 17 .ג .טוק ַא טימ

 "טכטג רעד ןיא טירט, .טַאּפ בקעי
 ,7 'גיוא ,(30) 19 .נ (ןאד התמש ןופ)
1, 

 ןופ בצמ ןגעװ וטָאטַאפַא .* /,ּפ .י/
 ,(31) 20 .נ .רוטַארעטיל רעשידײ רעד
 ,1931 ,14 'גיוא

 רַאֿפ עגַארפ יד טײטש ױזַא ,םַאּפ בקעי
 (35) 24 .נ .טסנוק רעסידנפַאש רעד
 .19231 ,11 'טּפעס

 .ביבא:לת ןופ ןסורג ײװצ .,טָאּפ .י
 אפ, ; יאשרטטק ןיא הנוחח א;
 .1931 ,18 יטּפעס ,(26) 25 .ג ."ןטכאג

 .ךוב ןשידיי ןרָאפ לגנַארעג ןיא ,ּפ ,י
 ,19231 ,25 'טּפעס ,(37) 26 :נ

 -ַאוטיל .מ ןופ יודיװ רעײג רעד ----
 ,19231 ,25 'טּפעס ,(237) 26 .נ .ֹװָּטִס

 יד ןעיב טייג ןָאדרָאג לאומש ----



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .דלעפוזָאר הנשי טימ סעומש ַא --- 29 .נ .רוטַארעטיל עשירַאטעלָארּפ

 .1931 ,16 'טקָא ,(40)

 רעלופטגַאלַאט 8 ןעװ ,טַאּפ בקעי

 א ופ טרעטסיײגאב טרעװ רעביײרש

 יװָאלַאגעס .ז ןגעװ) עיײדיאש רעשלַאפ

 (41) 30 .נ .("ראזמענ רעדירב, סעשט
 .1921 ,23 'טקָא

 טעָאפ ןשיטעװַאס ןטימ אידג דח ----

 ,1931 ,6 'װָאנ ,(43) 32 .נ ןײטשטפָאה .ד

 לאימחרי ןגעװ) ליט טא רָאֹלְקה ,ּפ ,י
 32 .נ .("רעדניק עשידיי רַאפ, סנַאמנייטש
 ,1931 ,6 'װָאנ ,(34)

 -ַאג השמ טימ לושכמ רעסטואימ ַא ----
 ,1931 ,13 'װָאנ ,(42) 223 .נ .ריד

 ישידי) עדרָאמ ןיא בײר ַא .טַאּפ בקעי
 'צעד ,(48) 37 .נ ,(רעביירש עשיטעװָאס
1 1931. 

 עטקַאהעג ןוא לץימש ענעקורט ----
 יד ףיא ;תבש דובכל סעצנַאב
 ץרפ ןגיל רָאב ןפ פערט עכױה
 .1 ,ןידליג .ח ,סיופיק ,שיקרַאמ
 יָאה .ש -- טא לעינַאד ,ןייטשפָאה
 ,1931 ,25 'צעד (50) 239 .ג .קישטנָאר

 (52) 2 .ג .עמַאזוצ ןטעָאּפ ריפ .טַאּפ ,י
 ,19232 ,7 ינאי

 .קידנעייגייברַאפ ,ּפ ,י
9, 1932. 

 רעגיג .ש ןוא ןרָאהוײא דוד .טַאּפ ,י
 "עדיג ןעגײז רימ זַא ,םיכסמ ןענײז
 ,19 'בעפ (58) 8 .נ ...ןלַאפעג ךיר
2, 

 רעמערָאפ רעד ןיא עיצולָאװער ----
 ןופ גנוריפפיוא-רעטאעט ןגעװ) "הכולמ
 ,11 ץרעמ ,(61) 11 .נ (עמַארד סקיװייל .ה
2, 

 "עטשטנעבעג'טָאג, יד .װ
 1922 ,11 ץרעמ ,(61) 11 :נ

 ;רעפורסיוא רעטשרע רעד .טַאּפ בקעי
 .יקסועשטגיוו סירָאמ ןופ טיוט םוצ
 ,19232 ,25 ץרעמ ,(63) 13 .נ

 15 .1 ןעמַאװצ רעביױוהגַא טכַא ----
 ,1932 ,8 'רּפַא ,(65)

 ןײז וצ געװ ןפיוא קיוײל .ה ---
 ,6 יַאמ (69) 19 .נ .תמא ןבעלרעגיא
2, 

 יבעפ ,(54) 4 .נ

 .רעטכיד

 ,19232 ,27 יַאמ ,(12) 22 .נ

 ינוי ,(14) 24 .נ ."שיזײ, רעקרָאידיג ----

0 19232, 

 "יװקער רעלארטַאעט -- ןוא ןבעל ----

 יגיא דוד ןגעװ ןעגנווקרעמַאב .טיז

 .ןגעוו עטייוו ףיוא ןאמָאר סװָאטַאנ

 ,1932 ,24 ינוי ,(76) 26 :נ

 טסַאג סנעמעװ -- יקסויּֿפ ךוד ,ּפ ,י

 ,1932 ,22 ילֹוי (80) 30 .ג ?רע זימ

 רעפטנע רעגעגגואטבצעג ַא .טַאּפ בקעי

 .ןרָאהנײט ,ד ןופ "ײרעפטנע .ןַא ףיױוא

 1932 ,29 ילוי ((81) 231 ;נ
 יטעלָארּפ .יזַאסיִרְפַא ,ייָארטס} ---

 י"רָאֿפ ןפ ןַאהַאק .בא -- טלוק

 ,1932 ,4 'גיוא ,(82) 32 .ג ,סטרעוו

 ייב תווז ווא גָאטײרפ ץילָאמַא ----

 יד טָא ןליװ סָאװ רעדָא -- טכַאג

 ,1932 ,9 'טפעס ,(87) 37 .נ ףןדיײ

 יָא םעד רעטרעװ רָאּפ ַא ----

 ."סערפסקע} ןגעװ ןוא י"סטרעװ

 1932 ,11 'װָאנ ,(92) 42 .נ
 יַאב ַא ןופ סעציײילּפ יד רעטניה ----

 13 ןעגנוקרעמַאב לטניב ַא .ןטנָאס

 ילָאְפַו לקיטרַא סעשטיואר .מ יח

 ,(92) 42 .ג ?"ךדַאזטאװירפ ַא קיט

 1932 ,11 י'ָאנ
 לקנַאי ןוא טסידנוב רעד ַאיליא ----

 יסעװש} ןַאמָאר םעד םורַא .ץרעש

 50 .נ .ןיבַאר .י ןן9 "רעדויקררעט

 1932 ,30 'צעד ,(102) 2 4101) 1 ,100)

 ,1933 ,13 ,6 'נַאי

 ןפױוא הגבל רעד ךןופ טכַאטַאב ----

 סרעגניז .י .י ןגעװ .ןימלע חיב

 .1923 ,27 ינַאי ,(103) 3 .נ ,בלַאק עשֶאי
 ןגעו לדײמ ןקידלושמוא ןבילוצ -----

 ינַאי ,(103) 3 .נ .(סעקסַאמ ןוא ןעלצרָאװ

7 1933. 

 'ַאטס ןוֿפ ןגעטש יד ףיוט .,טַאּפ ,י

 .1934 ,31 ינַאי ,(155) 6 .נ .גָאװַאלסינ
 עמעָטּפ .ײדלָטראה דלײשט , ,טַאּפ בקעי

 ,14 'בעפ ,(159) 8 .נ .טַאבלוק .מ ןופ

4 
 .טפעצער ןטיױל טבייררש ןעמ ןעוװ ----

 יַאק סָאהָשרװַא ןופ "ורעגישזניא}
 1934 ,21 ץרעמ ,(162) 13 .נ ןַאה
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 ןכעלדנעמוא א קָאה ןשיװצ ----
 -עמָאק הלואג, סקיװיל .ה ןגעוו םולז
 (171) 22 4170) 21 ,169) 20 .נ .("עיד
 .1934 ,24 ,17 ,9 ,2 יַאֿמ (172 3

 יָאס ןגעװ) סטכאגעשזד עלעסעפ ַײ ----
 ינוי ,(177) 28 .נ .(ךַאנַאמלַא ןשידיי שיטעו
8 1924, 

 ףיט רעד ןיא ןבָארג ףרַאד ןעמ ----
 ג ןטְקָאל ןריפַארגַאטַאפ טינ ןוא
 ,1924 ,5 ילוי ,(178) 9

 טיוט םוצ ,רעערבעה רעטצעל רעד ----
 ילויל ,(179) 30 .נ .קילַאיב .ג .ח ןופ
2, 1934, 

 םוצ ףוס ַא ןרעװ טכַאמעג זומ סע ----

 ןפיוא סיזירק) דנַאטשוב ןקיטציט
 יטּפעס ,(189) 40 .נ .(קרַאמ-רעכיב ןשידיי
0 1934, 

 'רעכיב ןפיוא סיזירק ןײל טשיג ,ּפ ,י

 46 .נ .עפָארטסַאטַאק א רָאנ ץרַאמ
 ,1934 ,6 'צצד ,(195)

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ,קושטבא .א ןגעװ) טוג זיאיס .טַאּפ בקעי
 46 .נ לייט רעטייוװצ ,"יאמאש לשרעה,
 .1934 ,6 'צעד ,(195)

 "יהח ןגָאז טלָאװעג טָאה שא ןעװ ----

 (197) 48 .נ ,("ךיי םיליהת, ןגעו) םיל

 ,1935 ,3 'נַאי

 אּפָא י ןגעװ ו!רעכעה ךָאג .טַאּפ י

 ,1935 ,28 ץרעמ ,(202) 5 .ג .,(ושָאט

 (205) 8 .נ .ייליבוי סיקסװָאלטישז -----
 ,1935 ,6 ינוי

 סעגַאגסיוא ענעדיישוַאפ

 ןופ רעטעלב  סנטהַאֹק בא .טַאּפ בקעי

 'טקָא ,1 .1ג ,טײצ רעזנוא ."ןבעל ןיימ ..

2, 

 ,רעקעװ .הרות תחמש ווט טילאיב ----

 .11710 :1932 ,31 'טקָא ,קרָאי וינ

 ןַא ףיוט רעפטגע רעגעגנגווװצעג ַא ----

 ןרָאהגײא דוז ןופ  "רעפטנעא
 ,11710 ;1932 ,20 'גיוא ,קרָאי וינ ,רעקעוו

 1969 -- 1999 .ג

 קרָאי-ינ ,סטרעוװרַאפ
 לרעפ עשיטעאפ ײװצ יד ,טַאּפ בקעי

 ןופ טסימ ןיא ןענופעג טָאהימ סָאװ
 ,1946 ,27 יטקָא .ָאטעג רעזדָאל רעד

 :ַאגעס .ז ןופ עמעָאּפ ןברוח ַא ----
 ,1947 ,5 ינַאי .טטיװַאל

 רענעי ןופ לעװש ןפױא, .רפוס ,י
 ,1947 ,28 'טּפעס ."טלעוו

 ןופ גנַאגרעטנוא ןוא גנַאגפיוא ----
 ,31 יגױא ."װָאביזג ףיוא זה, םעד
7, 

 רעד ןיא יעמַארד עשיטעָאּפ, ַא ---
 סָאװ רוטַארעטיל רעשידיי .טעװָאס
 .סָאטעג יד ןופ םישודק יד טעדנעש
 .1947 ,14 'טּפעס

 טרעדנוה עכעלטע ןגעװ דוב יג ַא ----
 ,1947 ,12 'טקָא ןבעל שידיי רָאי

 רענעברָאטשעג-טשרעס ָא רעד ----
 ,2 יװָאנ .יכוא . . רעלעטשטפירשט
7, 

 ײרד ןעמ טפושיכרַאֿפ ױזַא יװ ---
 ןצעזסעװַא ךיז ןלָאז ײז ןדײ טגזױט
 ,1947 ,30 'װָאנ ? ךוב שידיײ ַא ןענעײל

4 

 עשירַארעטיל טא רעכיב עשידיי ----
 ןעגנוטײצ עשידײ יד ןיא קרעװ
 ,1948 ,11 ינַאי

 ןופ ןרָאװעג זיא סע סָאװ .טַאּפ בקעי
 ,1948 ,18 ינַאא ןָאסלעגרעב דוד

 ןופ רעבײרש עשידײ ײװצ טָאװ ----
 ןיא ןדײ ןגעװ ןלײצרעד עּפָארײא
 .גָאט ןב טנגײה דגַאלסור'טעװָאס
 ,1948 ,10 'טקָא

 רע טָאה יטדערעג, טָאה רע ןעװ ----
 ,1948 ,14 'װָאנ .ףבירשעג;

 ןופ ןרָאי עטצעל ןא עטשרע יד ----
 ,1949 ,13 ץרעמ .שטטיװַאלַאגעס .ז

 ,20 ץרעמ .שטיװָאגַאזַאכ רָאטסָאד ----
9, 

 רעגילָאמַא ןַא ןופ טערטרָאֿפ ַא ----
 ,1949 ,27 ץרעמ .עילימַאפ רעשידיי

 ןעגנולײצרע ןוא רעדיל עטצעל ----
 'יר עשידי ענעמוקעגמוא יד ןופ
 ,5 'װָאנ .דגַאלסור-טעװָאס ןיא רעב
0, 

 ןופ לָאר יד .ץרפ .ל .י רָאי 100 ----



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעזנוא רַאּפ ןוא רוד ןייז רַאפ ןצרפ
 ,1951 ,21 יטקָא .טײצ

 ןוא רעביײרש רעד -- ןימיגב יר ---
 ,1957 ,29 יצעד .לארשי ןופ רעקנעד

 קרָאי-וינ ,דניירפ רעד

 .יליבוי סגעזייר םהרבא ןצ ,טַאּפ בקעי
 ,6'7 11952 ינוייַאמ

 ןשידיײ ןיט לָאר סושָאטַאּפָט ףסוי ----

 ,10-9 11954 'צעד"װָאנ .ןבעל

 קרָאי-וװינ ,רעקעוו

 סַאבלוק .מ ,גרעבניצ .י .טַאּפ בקעי

 ,15 ץרעמ ."טיקיגײאףוטיאג ןהא
3 

 .ימיײהיײרפ}ג רעד ןץט שא םולש ----

 ,1943 ,15 'טקָא

 יָקסװַאנַאגַאְט .א ,רעפעפ ץיציא ----

 1947 ,1 יַאמ ןרָאהבײא .ד ןוא

 םוצ) טידײל טבילב ץַאלּפ רעד ----

 ,1 'טּפעס .,(ןיבשריה ץרפ ןופ טיוט

8, | 
 .טכערעג ןעװעג זיא ןעשטשורכ ----

 ,1948 ,1 'צעד

 "שי ןיא רעבײרש עשידײ גיצכעז ----

 ,1951 ,1 ינאי .לאר

 ,1952 ,1 ינוי .טָאג ןוא טֵא םולש ----
 ,1953 ,1 יװָאנ .בייל יִגַאַמ סג רעד ----
 ןופ גנודראמרעד ןגעװ דוס רעד ----

 ,1954 ,1 יטקָא .סירַאכ יזיא טעָאּפ

 "עג ןעמונעגּפָארא זיא ןיורט יד ----

 ,1956 ,1 ינַאי .ןרָאװ

 'ךשי תונידמ ןיא רעבײרש עשידיי -----

 ,1956 ,15 'נאי .לֹא

 ןקירָאיי10 ןייז 13 -- טיווייל .ה ----

 ,1959 ,1 ינַאי .לבוי

 ציל .א וצ) קירוצ ףיוא םיַופ ןטי -----
 ,(טײצרָאי ןט25 ס'קעדאלװ .ב ןוא סניס
 ,1963 ,1 יטקָא

 .רטַארעטיל עשידיי ראי טרעדנוח -----
 ,1964 ,1 'בעפ

 ,1964 יצעד .רעכיב עשידיי ןגעװ -----

 קרָאי-וינ ,טֿפנוקוצ

 65 ענייז ןצ װָאטַאגגיא דוד ,םַאּפ בקעי
 (רעבירש עשידי טימ ןסעומש) ראי

 ,2697-266 :1951 'גיואדילול

 עשידיי טימ ןסעומש) רעגינ לאומש ----
 ,314-369 11951 'טקָא ,(רעביירש

 עשידיי טימ ןסעומש) ןעזייר םהרבא ----

 ,414:410 :1951 'װָאנ ,(רעביירש

 עשידיי טימ ןסעומש) וטָאטַאּפָא ףסוי ----

 ,25720 11952 'נאי .(רעביירש

 "ולרׂש עשידיי טימ ןסעומש) בייל יֵנַאֹמ ----

 ,224-219 11952 ינויייַאמ .(רעב

 עשידיי טימ ןסעומש) ורָאהגייא דוד ----
 ,331-2326 :1952 יטּפעס .(רעביירש

 ָעשיוי טימ ןסעומש) ץרַאוש 2 י
 .485-480 ;1952 'צעד .(רעביירש

 עשידי טימ ןסעומש) טגוררט 2 י

 ,127-122 :1953 ץרעמ-בעפ .,(רעביירש

 עשידיי טימ ןסעומש) רעגנַאמ ץיציא ----

 ,324319 :1953 'גיוא-ילוי .(רעביירש

 -ידיי טימ ןסעומש) ןיטשטַאלג בטעי ----

 ,423-418 :1953 'טקָא ,(רעביירש עש

 טימ ןסעומש) סעלעיעל-ץנַאלג ןרחא ----

 ,17712 :1952 ינֲאי (רעביירש עשידיי

 עשידיי טימ ןסעומש) טַאלבצזיור .ה ----

 ,104"109 :1954 ץרעמ .(רעביירש

 יגיוא-ילוי .םיגומש ןב ַא -- טיבצ----
4 261 265, 

 -יירש עשידיי טימ ןסעומש) טיטייל .ח ----
 .414-460 11954 'צעד-וָאנ .(רעב

 עביל :טלעװ רעשידיײ רעד ןיא ----

 -58 :1957 'בעפ .עיגעמור ןופ רעדירב
1: 

 ַא .טלעװ רעשידײ רעד יא ----

 יָאְק םענעזעװעג ַא ןס דיל רעיױרט

 ,124 ,104102 :1957 ץרעמ .טסינומ

 .ןובגע ףסוי לאומש טימ ןעהעש ----
 ;1958 'בעפ"ינַאי .תונויער ןוא ןסעומש
3, 

 :1958 ץרעמ .זזה םייח טימ ןסעומש ----
5, 

 םוחג ןפ היול רעד ףױא .,טַאּפ י
 ,166-165 :1958 ירּפַא .חָאטנימ ךורב

 .רימש השמ טימ סעומש .טַאּפ בקעי
 ,241-226 11958 ינויייאמ

 .גרעבנירג יבצ ירוא טימ ןעהעש ---
 ;:1958 'טּפעס .תוגויער 8 ןסעומש
1, 

 :ךעװַא ןעגײז סָאװ ײװצ ןגעװ ,ּפ .י
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 .רעקָאר ףלָאדור -- יגודקומ .א .רד

 .378 :1958 יטקָא

 יצוס םהרבא טימ ןסעומש .טַאּפ בקעי

 ,450-442 11958 יװָאנ .רעועק

 יקסװְטנַאגַאק םירפא ----

 ,510 ;:1958 'צעד .היול

 .יקסװַאטס השמ טימ ןסעומש -----

 2116 :1959 ינַאי

 ;1959 ץרעמ .םכילע םולש רָאי 100 ----

4 
 ;1959 'רפא ןדס בד טימ ןסעומש ----

2004 
 .שטיװאקרעב .ד .י טימ ןסעומש ----

 .266:261 :1959 ינוי-יאמ

 ןײז וצ .תומולח סקילַאיב ןגעװ - ---

 ;1959 'גיואיילוי .גָאט-קגעדעג 5
5, 

 ,330-329 ;1959 'טפעס .יסס1יּפ ךוד ,ּפ ,י

 םהרבא טימ ןסעומש .,טַאּפ בקעי
 ,352347 :1959 'טּפעס .יססגאלש

 :1959 'װָאנ .ןסעומש -- ןהכ בסעי ----

7, 

 טימ ןסעומש ----

 .5157509 11959 'צעד
 "ייֵל .ה ןופ םורג ַא ןרַאטנעמַאק ----

 .2197215 :1960 ינוייַאמ .סיוו
 ןיא ןַאמ לדנעמ :רַאטנעמָאק ----

 .2837279 11960 'יניוא 'ילוי .זירַאּפ

 רבח -- עטירעמַא :ןרַאטנעמַאק ----

 ,3957391 :1960 יטקָא .עקבייל

 טָאשײרַאב םחגמ :ןרָאטנעמַאק ----

 ;1960 יצעד .עדער סירזש ןוא "השמ}

62 
 יבעה טא עשידײ .ןרָאטנעמָאק ----

 .23720 11961 ינאי .רעבײרש עשיער

 'ףפיוא עשידײ עײג .ןרָאטנעמָאק ---

 2320 :1961 ינאי ןבַאג
 '1פ ךוד ןופ טירב :ןרָאטנעמָאק ----

 .65'69 :1961 'בעפ .יסס

 בָא ָאקטיװס בײל :ורַאטנעמָאק ----
 ;1961 'בעפ .עװטסָאמ ןיא טגװַא-קגעד

5 , 

 8 :ןרַאטנעמָאק ----

 ןײז ןוא

 ,רעצבלעמ שמש

 ץיטש 8 ךוב

 ,1177113 :1961 ץרעמ .שפנגה ןבשז

 ןבײרש ןעמעװ רַאפ :ןרָאטנעמַאק ----

)6 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 *113 ;1961 ץועמ ?רעבײרש עשידיי

17 
 רעבײרש רעד ןעװ :ןרַאטנעמָאק ----

 ,216'220 :1961 ינוייַאמ .טגָאמ

 ;1961 'גיואילי .רעבײרש עשידיײ ,פ ,ו

9. 

 .רעכיב עײג .ןרַאטנעמַאק ,טַאּפ בקעי

 .270-266 :1961 'גיוא-ילוי

 .א תפ ךוב ײנ ַא :ןרָאטנעמָאק ----

 .210-266 11961 'גיואיילוי .סקופ .מ

 .י .י ופ טױט ןכָאג :ןרַאטנעמָאק ----

 ,322"326 :1961 יטּפעס .סגורט
 יקסגַאטַאטַאב בקעי :ןָאטנעמָאק ----

 ,322"326 ,1961 יטּפעס .רזש ןמלז ןוט
 סװָאקירעיּפַאֿפ .י :ןרַאטנעמָאק ----

 ,326-322 11961 יטפעס .ךוב רעטסעייג

 זיא טרָאּפָאֿפַאו :ןרַאטנעמָאק ----

 ץרעװ ןײז רַאפ ןרָאװעג טרימערּפ

 'טק ָא ."סעיצַאטערּפרעטגיא - דנגת א

1 389-385, 
 דפ ץרַאװש .י .י רעטכיד רעד ,ּפ ,י

 ,406 11961 'װָאנ .רָאי

 '3ַאמ קיציא :ןַאטנעמַאק ,טַאּפ בקעי
 .ןסורג עטשרע :.לארשי ןיא רעג
 ,423"427 :1961 'װָאנ

 .ןַאמסָארג השמ :ןרַאטנעמָאק ----
 ,427-423 11961 'װָאנ

 יךײה רעװעשרַאװ : רַאטנעמַָאק ----

 ,474:470 11961 'צעד .יןטפירש עש

 טױט וכָאנ רָאי ַא :ןרַאטנעמָאק ----
 ;1961 'צעד .ןיקלַאה לאומש טעָאּפ ןופ
0 

 .דלעפנעזָאר סירָאמ ןרַאטנעמַאק ----

 ,23"27 11962 ינַאי
 "עברָאטשרַאפ ןגעװ :ןרַאטנעמָאק ----

 -23 :1962 'נאי ןַאמסָארג השמ םעג

27 
 ינַאי .רעגנַאמ קיציא :ןרַאטנעמָאק ----

2 27723, 
 יבעה ףיוא ץרפ .ל .י :ןרַאטנעמָאק ----

 7371 11962 'בעפ .שיער
 ןדס בד :ןרָאטנעמַאק ----

2 277-2713, 
 .ץיגשזיװ ןיא טירוצ :ןרָאטנעמָאק ----

 ,273"217 :1962 'גיוא-ילוי

 221 :1963 ינַאי .ה"ע ץקיוייל .ה ,ּפ ,י

 יגיוא-ילוי



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רוטַארעטיל . רַאטנעמָאק .טַאּפ בקעי

 ,19717 :1962 ינַאא .טײקכעלקריװ רא

 טעב ןקגַארס ןפיוא טיװײל .,ח ----
 ,60 11963 'בעפ .(ןעגנונעכייצרַאפ)

 ןַאמרעביל םײח :ןרַאטנעמַאק ----

 ,280-276 1963 'גיוא-ילוי .םולשה ןילע

 ץרפ ןגעװ טירב א :ןרַאטנעמָאק ----
 .2807276 11963 'גיואיילוי .טיטראמ

 רעבײרש עשידײ .:רַאטנעמָאק ----

 ;1964 ינַאא ."שטײמ טיג ךיז טײז
9, 

 ,ןרָאי-רעדניק סקיטײל .ח ןגעװ ----

 ,85-83 :1964 'בעפ

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 ,1952 ,5 ,3 'גיױא ,ביײל ינֲאֹמ .טַאּפ בקעי

 ,1952 ,19 יטּפעס .ןרָאהגײא דוד ----
 .1952 ,24 'צעד .ץרַאװ ,י ,י -----

 .רעבײרש עשידי טימ ןסטעומש -----

 ,1953 ,18 ץרעמ .טגורט .י י

 .רעבײרש עשידי טימ ןסעומש -----

 ,1953 ,2 ,2 'גיוא .רעגגַָאמ קיציא

 .רעבײרש עשידײ טימ ןכערפשעג -----

 ,1954 ,19 ,17 'יגאי ןײטשט8ל7ג בסעי

 ,1954 ,9 'בעפ .סעלעיעל ץגַאלג ןרהא ----

 .רעבײרש עשידײ טימ ןסעומש -----

 ,1954 ,17 ץרעמ .טַאלבנעזיױר .ה
 .טָאטַאֿפַָא ףסוי ןופ רבק םייב ----

 1954 ,19 'טקָא
 4 יטקָא .בייל יוֲאמ דָא טיײצרָאי טיש

,4 
 ,1954 ,6 'װָאנ .ןויבט -----
 ,1954 ,20 יװָאנ .טיווייל .ח ----
 "יד עשידי טימ ןסעומש עגיײמ ----

 ,1954 ,12 יצעד .רעב
 ."ימ עצגַאגג סנײטשטַאלג בקעי ----

 ,1954 ,13 יצעד
 ,1957 ,8 'בעפ .ןובשחו ןיד לסיב א ----
 .1958 ,17 ינַאי .ןימיגב יר ----
 .וגגע ףסוי לאומש טימ ץהעש ----

 ,1958 ,13 ,12 ,11 ,9 'בצפ
 ,16 ץרעמ .זוה םײח טימ ןסעומש ----

8, 1958, 
 ,טעָאּפ רעד -- וָאקנימ ךורב םוחנ ----

 -ָאטסיה-וטַארעטיל ןוא רעקיטירק
 ,1958 ,30 ץרעמ .רעקיר

 ,4 יני .רימש השמ טימ ןסעומש ----

5 6, 1958, 

 ,6 ילוי יבצ ןב ססצי טימ ןהעש ----

8, 
 ירוא טימ ןהעש ----

 ,1958 ,9 ,8 ,5 'טקָא
 ,רעטעסצוס סהרבא טימ ןסעומש -----

 ,1958 ,20 ,19 ,18 ,16 'וָאנ

 .לבוי ןקירָאי 10 ןייז וצ קיווייל .ח ----

 ,1958 ,231 'צעד
 ימעפ .יטסוַאטס השמ טימ סעומש -----

3 24, 1959, 

 .שטיװַאקרעב .ד .י טימ ןסעומש ----

 ,1959 ,28 ,24 יַאמ

 .רעצלעמ ןשמש טימ ןסעומש ----

 ,1960 ,15 'נַאי

 424 ינאי .סעומש א -- ןהכ בסעי ----

0, 
 .יססגאלש סהרבא טימ סעומש ַא ----

 ,1960 ,10 'בצפ

 ,1961 ,28 ילוי .קנורט .י י סעװַא ----

 .גרעבנירג יבּב

 עקיסקעמ ,עמיטש יד

 "עס .ז ןופ עמטָאּפרברוח .טַאּפ בקעי
 ,1947 ,8 'בעפ .טטיװַאלַאג

 םוצ .טידײל טבײלב ץַאלּפ רעד ----
 ,25 'טּפעס .ןייבשריה ץרפ ןפ טיוט}
8, 

 "שי תנידמ ןיא רעבײרש עשידיי ----
 ,1958 ,17 ץרעמ .לאר

 גירַאֿפ ,עמיטש רעזנוא

 לבוי :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ .טַאּפ בקעי
 "עג ןקירָאי 40 םעד דובכל ךוב
 יצוס םהרבא טעָאּפ ןופ גָאטנרױב
 ,1958 ,21 יטפעס .רעװעק

 קנעדנָא םוצ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 יטּפעס .קיטריבעג יכדרמ רעטכיד ןופ
1 1952. 

 םהרבא ןופ רבק ןשירפ ןפיוא ----
 ,1953 ,29 'ירּפַא .ןעדייר

 ןוֿפ טכילא ךוב סלגיּפש .י ןגעװ ----
 ,1953 ,20 ינוי ."טגורגּפָא

 דיל ַא ןגעװ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 יגוא ןײטשטַאלג בקעי ןופ ןבירשעג
4 1953, 

571 



 ןייז ךָאנ רָאא 15) ןיסעיל םהרבא ----

 ,1953 ,28 'װָאנ ,(טיוט

 -עָאֿפ רעשידײ רעד ןופ ץנירפ רעד ----

 ינַאמ ןופ טײצרָאי ןטשרע םעד וצ) עיז

 ,1954 ,23 'טקָא ,(בייל
 -- ושָאטַאֿפָא :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 "ירש רעשיערבעה ןצ רעשידי ַא

 ,1954 ,18 'יװָאנ ? רעב

 ינַאא .שֵא סולש ןופ סרעװ יי א ----

2 1955. 

 רעגנוי רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 עפורג רעד ןופ ןַאמגנוי השמ טעָאּפ

 1955 ,26 ינַאי ."לארשי גגו

 ךוב ןעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 .ירענָאיצולַאװער א ןופ ידי

 .1955 ,29 'צצד

 ןָאזרעדָארב .מ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ןיא ןבילבעג זיא סָאװ רעטכיד ַא --

 .ןברָאטשעג ןטרָאד זיא ןוא דנַאלסור
 .1956 ,8 'טקָא

 .קרעװ ערעײז קידגרעטעלב ----

2, 1958. 

 "עג טָטה רעגנַאמ קיציא ױזַא יװ ----

 .רעגנַאמ קיציא ןגעװ סורג א ןבעג

 1958 ,24 'טּפעס
 רעביײרש רעשידיי רעד ןברָאטשעג ----

 ,1958 ,17 יבעפ .וָאמיד .ָא
 ןיא ןבירשעג רעדיל לכיב ןיילק א ----

 1961 ,13 יװָאנ .ָטטעג רעװעשרַאװ

 לרעפ ןופ רעדיל לכיב א : ןציטַאנ ----

 ,1962 ,6 ינוי .רעטלַאה
 רַאּפ עימערפ'לבָאג יד :ןציטָאנ ----

 ,1962 ;2 'װָאנ .קעבגיעטס ןאשזד

 "העי ופ סעצמעָאּפ עייַו ; ןציטַאנ ----

 .1962 יװָאנ .ָאקנעשוט

 ביבא לת ,סעיינ עטצעל

 ןייז רַאפ ןברפ ןופ לָאר יד .טַאּפ בקעז

 1951 (?) .טייט רעזגוט רַאפ ןוא רוד

 יֿפָא ןופ טכיל; ךוב סלגיּפש .י
 ,1953 ,?) ינוי ."טוורג

 ,1958 ,3 ינאי .ןימיגב יר -----

 .1961 ,7 ילוי .קוורט .י י קעװַא ----

 ינַאי

8 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 .טײצ ןייז ןוא דלעּפנזָאר סירָאמ ----
 .1962 ,3 ץרעמ

 סָאקנעשוטװע הבצמ עטשרע יד ---
 1962 4?) יװָאנ ,("רַאי יבַאב,

 ,1963 ,?) .ןָאסגאידוג ראדלא ןגעװ ----

 סעבַאגסיוא ענעדײטרַאֿפ

 ןןפ ןטסעפיגַאמ ײרד יד .טַאּפ בקעי

 ץרעמ ,קרָאי וינ ,טייצ רעזנוא .שֵַא םולש

4 1177 
 .לוש עשידײ יד ןוא ץרפ .ל .י ----

 יקרָאי ןינ ,גנויצרעד רעשידיי רַאפ רעטעלב
0 96792, 

 רַאפ רעטעלב .ןעזייר םהרבא ----

 ,112:111 ;1953 ינוי"רּפא .גנואיצרעד רעש

 ,טיורָאפ .ןעזייר םהרבא רעמ ָאטשינ ----

 .1953 ,1 יַאמ ,עקיסקעמ

 (ןעמָאנ ַא ןָא לקיטרַא) ----
 ,1954 קרָאי ןינ .ךוב'קנעדנָא

 לפעג ןיא -- ןזײ עשיליוּפ תורוד ----
 םייב עדער-רעיורט) רעטרעדנוהרָאי ןופ
 עשידיי יד ,(לײז יקצַאש בקעי .רד ןופ רבק

 ,1956 ,6 ילוי ,ןרובלעמ ,טסָאּפ

 בקעי יַסְצַאש בקעי ןופ רבק םייב ----
 יקרָאי וינ ,(ךובלמַאז) קנעדנָא םוצ יקצַאש
6 22718, 

 .לבוי ןט'70 ןײז -- קיװײל .ה ----
 .1959 'בעפ ,עקיסקעמ ,סיורָאפ

 "ארטסיוא .טנעדנָא סיגרַאשט לאיגד ----
 יױרובלעמ ,סעינ עשידיי עשיל

 ,ביבא לת ,רבד .קיוײל םע השיגפ ----
(?), 1958, 

 לת ,רבד .(ךשמה) טיווייל םע השיגפ -----
 .1958 ,(?) ,ביבא

 לע .רעגנאמ קיציא םע דחא םוי ----
 1958 ,30 ,23 יַאמ ,ביבא לת ,רמשמה

 (רעװעקצוס .א) ןואג אוה אבסה ,תּפ ,י
 .1959 ,ביבא לת ,ןיעב ןיע

 124008 ת/41 1256 1066/06ש6 ט 8
 103608 (008105מט. ,500// 4106

 76119/: 110:05, 10/8מס5טטז9, 160,
17, 1954 

 "ידיו

 פרץיסקװער 
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 ךוכזי ,יובפיוא ,גנוטער ,ןברוח

 רעכיב
 וינ ,יָאקיצ, .רעײפ ןוא טַא .טַאּפ בקעי

 ידז 392 ,1946 ,קרָאי

-10101 .177/0 606 49265, 2,417 1/4608 

 112110021 1101701811168 2108. ןאסש

 +סזא) 1947, 254 עמי

 טי סָאװ דניק שידיי ַא ,ךענעה .טַאּפ בקעי

 -רַאפילַארטנעצ .ָאטעג ןופ סיױרַא זיא

 ועניטנעגרא ןיא ןדיי עשיליוּפ ןופ דנַאב
 יוז 152 ,1948 ,סערייא סָאנעוב

 14608 ם/1. שא תזמס 10016 6100 1
 (2/16110. 3008 4165, 518110 טלסס6

:1950 

 ןפ רעטכָאט יד ,עקסגח .טַאּפ בקעי
 סָאנעוב ,"ךובדיי, .עגייש ןירערעל רעד
 יזז 120 ,1964 ,סערייא

 ןעלקיטרַא
 1968 -- 1959 .,ג

 קרָאי-װינ ,סטרעוורַאֿפ

 טצביטש .רעפמעק יד טפלעה /,8 ,י/
 1940 ,7 'צעד .עדגדייל יד

 'עװ ,ןשטנעמ טרעדנוה סקעז יד ----
 "ימֲאָס רעטעברַא רעשידיא רעד ןעמ
 .טעװעטַארעג טציא זיב טָאה טעט
 ,1941 ,31 ץרעמ

 רַאְּפ רַאלָאד ןָאילימ רעבלַאה ַא ----
 יד ןציטש ןצ ןוא דנַאלסור'טעװַאס

 עשידיי יד ןיא רעפמעק ןוא עדנדייל
 ,1941 ,1 ירָאנ .ןליוּפ ןופ סָאטעג

 ךיירקנַארפ ןיא ןבָאה סיצַאג יד יװ ----
 -שמ עקידעבעל עקידלושמוא ןסָאטעג
 ,1942 ,9 יגיוא .תונכ

 יימָאק רעטעברַא ןשידיא םעד ןיא ----
 ,1942 ,25 יצעד .טעט = -
 ימָאָק רעטעברַא ןשידיא םעד ןיא ----

 ,1942 ,14 ,13 ץרעמ .טעט
 ,רעגײזַא 10 ,דָאװטימ ,ןגרָאמ ----

 10 ףױא טעברַא יד ּפָא טלעטש
 1942 ,1 יצעד .טוגימ

 ןקוק ןדײ עטקיגײּפעג ןעגָאילימ ----

 .גנונפָאה טימ ץנערעפנַָאק רעד ףױא
 ,1943 ,230 'גיוא

 ,רענליוו ,י
 .1943 ,10 יטקָא ןליופ ןיא

 עשרַאװ ןיא ןדײ יד ןבאה ואװ ----

 ןדי יד ןעװ חמא רעד

 ?דגַאטשפיוא ןרַאֿפ רעװעג ןעמונעג

 ,1943 ,17 'טקָא

 ,עסָארט ,גרעבמעל ןופ ןסורג עי -----
 ןוא זדָאל ,ענליװ ,םָאדַאר ,ןילבול

 ,1943 ,24 'טקָא .קסירב

 ןיעּפמַאק רַאלָאד ןָאילימ ןייא //, ,י/
 .טעטימַאק רעטעברַא ןשידיא ןופ

 1944 ,19 'בעפ

 טציא זיא סָאװ טכירַאב רעייג רעד ----

 'פיוא יד ןגעװ ןליופ ןופ ןעמוקעגנָא

 ,1944 ,16 ץרעמ .ןגטמש

 "עג ךיז ןבָאה ןטַאנָאמ טא ןכָאװ ----

 ןיא ןדנַאטשרעדיװ עשידיא יד ןטיוצ

 ,1944 ,20 ץרעמ .טעטש עשידיא יד

 ןופ גָאט קנעדעג ןטשטרע םעד ברע ----
 .סָאטעג יד ןיא דנַאטשפיוט ןשידיא

 ,1944 ,25 ץרצמ
 ןיג ןיא ןדײ רעטנזיוט רעטרעדנוה -----

 א ןדלעה עשידיא יד ןרע ךרָאי

 ,1944 ,20 'רּפַא ןליופ ןופ רעריטראמ

 טכעג עשיטַאמַארד יד .,רענליוו ,י
 קרַאמגעד ןוֿפ ןדײ יד ןעװ םי ןפיוא

 פיש ףיױא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 1944 ,11 ֵאמ ןדעװש ןײק ךדעל

 דנַאלָאה ןיא ךיז ןבָאה גנולצולפ ----

 ,1944 ,4 ינוי .ןקָטלגיעבריק ןעגנולקעצ
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 טגעדיזערפ ןופ טָאט עליטש יד --- .רעטייברש יד ןופ רעדניק יד .טַאּפ ,י

 טעװעטַארעג טָאה סָאװ טלעװזור רעדניק עשידיא יד רַאְפ ןעלוש גניר
 "ירפ תורוד עכילטע ןופ ּפעֶק יד ,16 יני .סָאמעג עשיליױפ יד ןיט
 .עּפָארײא ןיא ןעגעגעװַאב :סטייה 4

 ,1944 ,5 'װָאנ עסיורג עײג יד -- ןרַאגנוא .,רענליוו ,י
 ןיא ןדיא עגעבילבעגרבעל יד --- ,9 ילוי .עידעגַארט המחלמ עשידיא
 .ײז ןופ טרעה'מ סָאװ ;ךײרקוַארּפ ,4

 ,1944 ,12 'וָאנ ךרע רעד רעטווא ןופ ,רענליו ַא
 "עטַארעג ןבָאה ןטסילַאיצַאס יװ --- ערעטסניפ יד :לוק ַא ךיז טגָארט
 .עיגלעב ןיא ןדיא טגזױט 20 טעװ .ףוס םוצ טײג עּפַארײא ןיא טכַאנ
 1944 ,17 י'ָאנ .1944 ,30 ילוי

 ןדנובעגרעטנוא ןבָאה רעטײברַא --- טימ טראפ סע טלַאה ואװ ,רענליוו ,י
 ,1944 ,26 'װָאנ .ןקירבַאפ סרעלטיה טעטש עטײרטַאב יד ןיא ןדיא יד
 לכה :ך1ס רעכילקערש רעצרוק רעד --- הא דנַאלסור סײװ ,עגיַארקוא ןופ
 יד ןופ עטכישעג רעגוַאל רעד ןופ ,.1944 ,6 יגױא ?ןלױּפ

 ,1944 ,3 'צעד .דנַלָאה ןיט ודיא עטגָאיעג ,ןדיא טנזיױט יֹוזַא יו ----
 ןיא ץלַא ךיז ןליפ ןשטיײד יד וא --- רעביא ןפַאלעג ןענײז ,סיצַאנ יד ןופ
 ,1944 ,17 יצעד ! טידלוש טיג ךַאז ןייק ,1944 ,20 'גיוא .גרעב-רּפלא עכיוה יד

 "ייֵלָק ןיא ןדיא ענעבילבעג 60 יד --- עכלעװ רעדגיק עשידיט עגיילק יד ----
 ,1944 ,31 יצעד .גרובמעססול דגל סעג -ירעמַא ןיא טכַארבעג טציא טָאהימ
 ןיא רעדניס עשיד"ײ טימ סעמַארד --- עסיורג יד ןופ טיּפשײב ןענײז עֶק

 .עפָארײא ןיא לָאט'רעמָאי ןשידײ 'המחלמ יד ןיא סעמַארד'-עילימַאפ

 ,1945 ,7 'נַאי 1944 ,27 'גיױא .רעדנעל

 ןיא ןבעל שידײ ײג ַא ןופ ןסורג --- ערעדנא ןפ ןשטנעמ ױזַא יװ ----

 ,1945 ,14 ינאי .ךיירקגַארּפ יד ףליה"ב ןעמוקעג ןענײז רעקלעפ

 עגײא ,סרעטומ רעגטסירעמַא 10 --- .טיא עטגטיעגמומ עטקיגײּפעג
 ,1945 ,21 ינַאי .עשידײ ַא ,1944 ,3 'טּפעס

 .דנַאלָאה ןיא ןדיא עטעװעטארעג --- סײרּפַאב טרעװ דנַאל ךָאנ דנַאל ----
 ,1945 ,28 ינַאי ןעמ ןעק יױוַא יװ -- עּפטרײט ןיא

 'מַא ןיא -- ןדַארַאפ רעדיוש ייווצ ---- "ילבעג ןבעל יד וצ ןעמוקוצ ןטרָאד

 ,4 'בעפ .עשרַאװ ןיא ןט םַאדרעטס ,1944 ,10 'טּפעס ? םיבורס ענעב
 ,5 ָאודַא ,םיובר עטעדרָאמרע יד ----

 ,םיחילש עמײהעג עשידלעה יד --- .'על א רעבַײרש ,ןטסיטרא ,ןטַאק
 ,1945 ,18 'בעפ ,1944 ,17 יטּפעס .רער

 ןטשרע םוצ טגַאקַאב ָאד ןרעװ רימ ---- ןגילײה םעד ןו8 ןעיורּפ ירד ----
 עגנוי ,רעדניק עשידיא טימ לָאמ רעריפ עשידיא עטעדרַאמרע לטעצ
 ןבָאה עכלעװ רעריטרַאמ ןוא ןדלעה יטּפעס .שמעג רעװעשרַאװ רעד ןיא
 -רַאװ ןיא סיצַאג יד טימ טפמעסעג 1941 4

 ,1945 ,25 'בעפ .ָאטעג רעועש טגײה יװ געט עכלעזַא ןיא ראג ----

 ,םימותי -- ךַאלרעדירב ײװצ יד --- ,8 'טקָא ןריסַאּפ טנעטעג סע טָאה
 ,4 ץרעמ .סעגָאלב סעשול ןט קערי ,4

 ,5 יד ןיא ןדיא טימ טראפ זיא סָאװ ----
 יכָאה לידוד ןוא אלגיא עקיהשמ ---- 1944 ,15 יטקָא ?רעדנעל עטיירפַאב

 ,1945 ,11 ץרעמ .גרעב טעדראמרע ײז טָאה רעלטיה ןעװ ----
 יַאד עשטּפָאט ןוט ןַאמפיש םירמ --- תורוד ןופ פעס טסַאהעגּפָא רע טָאה
 1945 ,18 ץרעמ .שטיװָאדיװ ,1944 ,22 יטקָא .רעדניק עשידיי
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 יד טימ ןײז טציא טעװ סָאװ --- ןשיװצ רעדנויק עשידיא עשידלעה ----

 ןיא עגגילטכילפ עשידיא רעטגזיוט ירּפא .ןירקגַארפ ןפ רעײרּפַאב יד

 .1945 ,26 'גיא ?יַאכגטש .1945

 ײז סָאװ -- עילַאטיא ןיא ןדיא יד ---- רעשידלעה רעד ,רענייפ ןָאיל .רד ----

 .המחלמ יד ןיט טבעלעגכרוד ןבָאה יראו רעד ןיא רעפמעק ןוא רעריפ

 1945 ,2 'טּפעס ןרָאי ,1945 ,2 'רּפַא .ָאטעג רערעש

 עג המחלמ עשידיא לטיּפַאק ַא --- ,1945 ,8 ירּפַא .לָאקינ -----
 םוצ טציא טרעהימ סָאװ עטכיש רַאװ ןפיוט עגעצס עשיטאמארד ַא ------

 ,1945 ,16 'טּפעס .לָאמ ןטשרע ,1945 ,15 ירּפַא .םלוע תיב רעוװעש
 ןופ שינגעגעגַאב עשיטַאמַארד יד ----

 'עמַא רעד ןופ רעטְקָאד ןשידיא ַא
 ,1945 ,29 ירּפַא .ײמרַא רעגַאקיר

 'עמַא רעד ןופ רעטְקָאד רעשידיא ----
 ןײז טבײרשַאב מרא רענַאקיר
 ואװ ,דגַאלשטײד ןיא ןעמוקגיירַא
 רעניַארקקא טעדרָאמעג טָאה עמ
 ,1945 ,6 יַאמ ןדיא

 יַאמ .קורב ןַאװיא רָאביּט רעטסָאד ----

 .םיוא טימ ןעיורפ עשידיא 270 יד ----
 טָאה'מ ןעמעװ פעק עגעכָארקעג
 'טּפעס ןדעװש ןיא טכַארבעג טציא
3 1945., 

 טנעמוקָאד רעקידריװקרעמ רעד ----
 עגנילטכילפ יד ןפלעה טעװ סָאװ
 ןביילברַאפ ןענעק וצ ָאגיװסָא ןיא
 ,1945 ,30 'טּפעס .עקירעמַא ןיא

 ,1945 3 סָאװ רעײטשרַאּפ רעגַאקירעמַא יד ----
 ןיא ןזוײ יד וצ טקישעג טציא ןעװ גיהורמוא ןטלַאה סָאװ סעגַארפ ----

 ,1945 7 יטקָא ,ןרעגַאל עשטייד יד .1945 0 יאמ .םלוצ ןשידיט םעד

 רעד ןיא טכיל סָאּפ רעלָאמש ַא --- :עמַא רעד ןופ רעטְסקָאד רעשידיא ----

 טלקיװ סָאװ שינרעטסניפ רעטכידעג ױזַא יװ טבײרשַאב ײמרַא רעגַאקיר

 עטשיליפ עגעבילבעגרבעל יד ןײא "יד רעטנזיױט טגָאזעגנָא טָאה רע

 ,1945 ,14 'טקָא .ןדיי ָאטיגה זא רעגלעז עגעגנַאפעג עשט

 יימ ןשידנעלטיױא םייב ךוזַאב א ---- 1945 ,10 ילוי ."רעלטיה רעמ

 טגיפעג רעכלעװ ,ןליוּפ ןופ רעטסינג "בעל יד ןופ ןעמָאג ןיֵא ןדער ײז ----

 .1945 ,4 'װָאנ .עקירעמַא ןיא טציא ךיז ןעגײז רעװ -- ןליוּפ ןיא עגעבילבעג

 טפור סָאװ טרָאװ ַא -- "סגטיוא, ---- ,1945 ,17 יני ?ײז
 רעדניק עשידיא ײב לירג סױרַא יד עכלעװ ןדיא טגזיוט 90 יד ----

 1945 ,11 ירָאנ .עּפָארײא ןיא ןענופעג טָאה ײמרַא רענַאקירעמַא
 'ןעזלעב םעד ןופ ןדיא 10,783 יד --- .ןרעגַאל טיוט עשיצַאנ ןיא סידעבעל
 ןיוש ןבָאה דנַאלשטײד ןיא רעגַאל ,1945 ,24 ינוי

 ואװ עגַארפ רעד ףיױױא טרעפטנעעג ענעגומעג יד רַאּפ ןָאט ןעקימ סָאװ ----
 ,25 'װָאנ .יײז לָאז דוַאלמײה רעײז ןרעגַאל עשיצַאג יד ןיא םיבורק
 145 .ײזרַא רעבַאקירעמַא רעד רעטווא
 ןיא גנוריגער עשיטסילַאיצַאס יד ---- ,.1945 ,1 ילוי

 יד ןוַא רעדנעל עשיװַאגידגַאקס יד ,1945 ,8 ילוי .יםיתמה תיחת} ----
 ןיא גגוגעװַאב רעטײברַא עשידיא ,1945 ,15 ילוי .יובעל עײג סָאד, ----
 1945 2 'צעד .עסירעמַא יד ןגעװ טכיראב רעקירעיױורט ַא ----

 "עצס עדנריר -- םימותי ערעטוא ---- ,ןרַאגוא ןיא ןדיא ענעבילברַאפ

 רעדניק עשידיא עגײלק יד ײב סעג ,22 ילוי .עיגעמור א עירַאגלוב

 ,9 יצעד .רעגַאק עשטײד יד ןיא ,5

 ,58 "ןקוצ ןעגעק ןיוש ןעמ טעװ ןעװ ----
 60 ןעװעג טציא ןיב ךיט .טַאּפ בקעי עשיצַאג ...ןצ ףליח טימ רעמ
 ,1946 ,9 ץרעמ .ליױפ ןיט געט ,1945 ,29 ילי ?ררעגַאל
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 עיפ ַארגָאיל ביב

 ןלײצרעד ןָאגרַאט ןיא ןדיא --- געט טיצכעז טבעלעג בָאה ךיא ---
 .ןסורג ןקיש רוט ןגָארפ ןלעטש 1946 ,11 ץרעמ .ליופ ןיא

 ,1946 ,12 ירּפַא -עשרַאװ ןופ תוברוח יד רעביא ----
 8 ןעמוקעגקירוצ זיא ןתח רעד ---- ,1946 ,13 ץרעמ .ָאטעג רעװ

 יד ;ןװױאדזַאג ןופ רעטעװעטַארעג רעטעשרַאװ טימ ךיז ןגעזעג ךיא ----
 ןרעיײפ יד ןיא ןעגנורפשעג זיא חלכ .1946 ,15 ץרעמ .ָשטעג

 ירּפַא .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןופ ןגעלעג ןעגײז רעדניק טא רעטומ ----
 .1946 4 טנוה ַא הא רבק ַא יא ןטַאנָאמ 2
 ןעמוק ןדיא עשיליופ רעטנזיוט ---- .1946 ,17 ץרעמ .טיהעג ײז טָאה

 ירּפַא .ןליוּפ ןיט קירוצ דגַאלסור ןופ .סיוא טציא טעז קָאטסילַאיב יװ ----
 ,1946 6 ,1946 ,19 ץרעמ

 עשידיא עטסערגא יד -- זדָאל --- ופ ןדיא עטעװעטַארעג 400 יד ----
 .ןליופ רעגיטציא רעד ןיא יטָאטש ,1946 ,20 ץרעמ .טָשטסילַאיב

 1946 ,18 'רּפַא סָאװ -- טָאטסילַאיב ןיא ןדיא יד ----
 ,19 ירּפַא .דָאֹל ןײק געװ ןפיוט --- .ןפָאה ײז סָאװ ףיוא ןוט ןדײר ײז
 6 .1946 ,22 ץרעמ

 עשידיא עליטש טימ ןשיגעגעגַאב --- רעדיל יד ןוט גײװצגשריק עקטור ----
 ,1946 ,21 ירּפֲא .םירובג יןוה רַאפ ןעגנוזעג טָאה יז עכלעװ

 ןרעדָאפ זדָאל ןיא ןדיא טוזױוט 4 --- רעדײא ךעלדײמ עשידיא רעטרעד
 .עניטסעלַאּפ ןיא ןרָאּפ ןצ טכער סָאד ץרעמ .טיוט םוצ טריפעג ײז טָאהימ
 ,1946 ,22 'רּפַא ,1946 4

 ןבעל ַא טציא וכַאמ ןדיא סָאװ ןופ ---- ,1946 ,26 ץרעמ .וָאכָאטסנעשט ----
 ,1946 ,24 ירּפַא .זדָאל ןיא ןלײצרעד ןדיא װחַשכַשטסנעשט ----

 "יטנײה ןיא רעטעברַא רעשידיא --- .עטעדרָאמרע טנזױט 40 יד ןגעװ
 ,1946 ,26 ירּפַא ודָּטל רעק .1946 ,27 ץרעמ

 םידמושמ טנזיױט 2 ןופ ַאטעג ַא --- .ָאטסנעשט ןיא געט עגיטולב יד ----
 ,1946 ,28 ירּפַא .ָאטעג רעװעשרַאװ ןיא ,1946 ,28 ץרעמ .ָאטעג וָאכ

 .זדָאל ןיא עמורפ ןשיװב תבש ַא --- 18 היא ענעבילבר ַאּפ סָאװ ----
 ,1946 ,29 ירּפַא טגײה ןגעװ ןטכַארט טָאכָאטסגעשט

 ןןפ רעײטשרַאֿפ טימ ןכערפשעג ---- ,1946 ,27 ץרעמ .טגרָאמ ןוא
 1946 יַאמ .ודָאֹל ןיא ןדיא עמורפ ימירַאב רעד טימ שינעגעגַאב א ----

 ייִק עשידיא 400 רַאפ ןלוש ייװצ,---- 1946 ,31 ץרעמ .סילָאגרַאמ ַאלָא רעט
 א עשידיא 8 -- זדָאל ןיא רעד טסַאפרַאפ ןבָאה ןדיא סָאװ רעדיל ----

 ,1946 ,3 יַאמ .עשיערבעה ןוא סָאטעג יד ןיִא ןעגנזעג ןוא
 טפמעסעג ןבָאה ןדלעה עשידיא יו ---- ,1946 ,2 'רּפַא .ןרעגאל-טיוט

 -ַארקוא ןשטיײד ןגעג רעדלעװ ןיא "עילחר, דיל ָאטעג עדנעריר יד ----
 5 יַאמ .ןטידוַאב עשיליופ ןוט רעג קיניװטַאב דוד רעסַאפרַאפ ריא ןוא
 ,6 ,1946 ,3 ירּפַא .ענליוו ןופ

 ןופ רבק רעד -- םישטנעװשט ןיא --- בָשה ךיא סָאװ דיא רעטשרע רעד ----
 1946 ,7 יַאמ ןדיא ןעגָאילימ ,1946 ,6 'רּפַא .וָאגרַאט ןיא טנגעגַאב

 ןרעלעק יד ןיִא ,רעדלעפ יד ףיוא --- טנערבעג ןבָאה עיצילַאג ןיא ןדיא ----
 ןעװשַא ןופ ןרעמַאק'ַאג ןיא ןוא "ילײה רעד .דלַאװ ןיא רעמיוב יװ
 ,1946 יפ יַאמ .םישט יױרפ רעטמירַאב רעד ןופ טױט רעג
 ןופ עטסָאבעלַאב יד -- עישירַאמ --- .1946 ;7 'רּפַא .רעטּפַאלק עיליצעצ

 ,12 יַאמ ןדיא רַאפ תוריד עמיײהעג ,9 ירּפַא .וָאגרַאט ןיא ןדיא 650 יד ----
6, 6, 
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 טָאה סָאװ טגלע רעכַאפײרד רעד --- .'יײד רעגעזעװעג רעד ןיא ןדיא יד ----
 ןדיא טוזױט 1950 ןבירטעג טציא ,1946 ,13 יַאמ .ךָאבכיר טָטטִש רעשט

 4 דגַאלסור"טעװָאס ןופ ןפיולטנא ןצ עטעוװעטַארעג ןופ "םייה} ַא ןיא ----
 ,1946 ,7 ילוי רעשידיא, רעײג רעד ןיא רעדניק

 יירעיורט ,רעטרָאּפער "סטרעוורָאפ ,, ַא ,1946 י15 יַאמ .ןַאבכיר יטָאטש
 'גגילטכילפ ןשידיא ןפ סורג רעג יַאב ןבָאה טָאװ ןעיורפ עשיליופ -----

 ,1946 19 ילי יַאכוַאש ןיִא ןבעל יד ןיא ןדיא ןפלַאהעג ןוא ןטלַאה

 ןופ "עסקיש עשידיא, יד .םַאּפ בקעי 1946 ,17 יַאמ .טָאטעג

 .1946 ,28 ילוי .לעסירב טנורָאעגנײא טָאה עישירַאמ יװ ----
 יד טימ רָאּפ טציא טמוק סָאװ ---- יא רעמייהעג רעד רַאּפ ריטרַאװק א

 ,1946 ,4 יגוא ?ןרַאגנוא יא ןדיא .עשרַאװ ןיא רוטנַאדנעמָאט רעטשיד
 ,1946 ,19 יַאמ

 ןעיורפ עשיליוּפ ןופ לטעצ ַא ךָאג ---
 יַאמ ןדיא טעװעטַארעג ןבָאה סָאװ
0 1946, 

 "עג טוזיוט פ עריט ןךט עטָארק ----

 ,1946 ,24 יַאמ .דיא עטעװעטַאר

 םויטימעסיטנגַא רעכעלסערש רעד ----

 ײװצ ןיא טּציא טעװעדליװ סָאװ

 יגיוא .רעדנעל עטריפעג-שיטסינומַאס

1, 1946. 

 'סױרַא דנַאלסור טָאה טָאװרַאּפ ----

 עשיליופ טגזיוט 190 יד זָאלעג יאמ .טלייצרעד עישידאמ סאו

 1946 ,25 'גיוא ?ןדיא ,26 רַאמ : א 6

 יד ןיא עגָאל עשידיא עטלפײװצ :
 ,1946 ,20 יגיוא .ןרענַאל עשטייד ,29 יַאמ .עטָארע { גל 1 29 יַאמ .עקָארק יא טעטימַאק ןשיד
4, 
 ןגעװ תצא רערעטיב רעד ,טַאּפ בקעי סָאװ ץלַא טלמטזימ ווא טבארניה 5

 רמָאק רעד ןוא ץלעק ןיא סָארגָאּפ ןוא סָאטעג יד ןופ ןבילברַאּפ זיא
 ןיא גגוריגער רעטריסעג ' שיטסיב ,1946 ,31 יַאֹמ .ןרעגַאל:טיוט

 1946 ,1 'טּפעס .טיופ םייב טּפַאכרַאּפ טרעװ םעּטָא רעד ----
 ןגעװ עיצולָאזער עשירָאטסיה יד --- טבעלעגכרוד ןבָאהיט סָאװ ןרעה
 רעד ףױא עיצַאוגימיא עשידיא ,1946 ,2 ינוי .רעדויק עשידיא עגיילק

 2 הָּמ .9 .א רעד ןופ ןָטשגעװגַאס -- ןליוב ןיא רעדניס עשידיא יד ----

 ,1946 י21 'טקָא .גנויצרע ןופ ןעמעלבַאר5פ ערעװש יד
 סָאװ לרעפ עשיטעַָאפ ײװצ יד ---- ,1946 ,3 ינוי

 ךעד ןפ טסימ ןיא ןענוופעג טָאהימ "ײמ ןוַא ךעלעגניײי עשידיא עגיילס ----

 ,1946 ,27 יטקָא .ָאטעג רעזדָאל ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה ךעלעד
 י'לעװ טײלסערגנָאק הא רָאטַאנעס --- .סירַא ךיז א ָאטעג רעװעשרַאװ
 יירעמא ןענעפע ןצ טיירג ןעבײז עב .טלעװ רעד ןיא ןעזדנָאלב טזָאלעג
 "יה עשידיא יד רַאֿפ ןריט סעקס ,1946 ,9 ינוי

 ,1946 ,10 יװָאנ .עדָאל רעגילדנעצ ןבירטעגפיוווצ טָאהימ ----

 ןדנעלע ןגיטציא םינופ ןעגנַאלקּפָא --- הא טעדרָאמרע ײז הדיא רעטוזױט

 יװָאנ .ליוּפ ןיא ןדיא יד ײב ןבעל טגײלעגפיווצב ןעמ טָאה םעדכַאו
 ,1946 4 טָאהימ ןוא םיתמ ןופ גרעב עצנַאג
 .םיגבכבש "עגיטראהביל  ערעזווא ---- ,1946 ,16 ינוי ןדגובעגרעטווא יז

 ,1946 ,22 יצעד 'טסיו רעד טימ ךיז ןגעזעג ךיא ----
 -ַאלַאגעס .ז ןופ עמעָאֿפרברוח ַא ---- 1946 ,23 ינוי ןליוּפ רעגערָאטעג

 ,1947 ,5 ינַאי .שטיװ 150 טציא ןפױלטנַא סָאװרַאּפ ----
 .עקָארק ןופ סעיוג עמירָא ײװצ יד --- ?דנַאלסוריטעװָאס ןופ ןדיא טנזױט

 ירָאי-רעדיױש יד ןיא ןעגײז סָאװ ?
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 'טיל יד ןיא רעפמעק עשידײ ,רפוס ,י עגיײלק סקעז רַאְפ "סעמַאמ  ןעװעג

 .1947 ,16 'װָאנ .רעדלעװ עשיװ .41947 ,12 ינַאי .רעדניק עשידיא

 טליּפש סָאװ עקנירעטַאק יד ,טַאּפ בקעי -עגרבעל ,רעטרָאּפער "סטרעווהָאּפ

 .ןברוח ןשידײ ןפױא סכַאלײרפ א םורַא ץלַא ךָאֹג ןבוז ןדײ עגעבילב

 ,1947 ,23 י'װָאנ ,1947 ,17 ינַאי .עקירעמַא ןיא םיבורס

 ןגעװ ןירב טימ טגײלרַאּפ שיט 8 -- עכעלרעה עסיורג סָאד .טַאּפ בקעי

 .רעגײײגיצ יד ןופ דגאל סעגיא ןדיי ןדײי 600 טימ ףיש יד ןעװ דליב

 ,1947 ,30 יוָאנ יד ןצ ןעמוקעגנָא ךָאװ עטצעל זיא

 ןופ ןדלעה ןוא ָאטעג ןפ ןדלעה ---- 1947 ,2 יבעפ .סעגערב רענַאקירעמַא
 .1948 ,8 'בעפ .החפשמ ןײא ןיא בגג "בָאק רעד ײב ןטנעמָאמ עדנריר ----

 ,עזָאלמײה ןופ ײדנַאטשּפיוא , ןַא ---- .טעטימָאט רעטעברַא ןופ ןָאשנעװ
 ןופ הפגצמ 8 ,עטָארצ ןופ טגוב 8 4194 9 'בעפ

 1948 6 ץרעמ .ומט רעשידײ רעד ףיוא םרח ַא טגיל ----

 רע טָאה "טדערעג; טָאה רע ןעװ ---- 'שטיײד ןופ ןרעגַאל יד ןיא ךַארּפש

 ,1948 ,14 יװָאנ ."ןבירשעג; 1947 ,2 ץרעמ .דנַאַל

 ,23 ינַאי .טלעװ רענעי ןופ ןעמיטש ---- ןיִג ײװצ ןיא סעמַארד עגידנריר ----

 9 9 ץרעמ .עמײה עשידיײ רעֶקרָאי

 גנוע" רעד .טיוט ןרָאפ עטַאבעד יד ---- ,7

 ררַאװ רעד ןופ ןפמוז יד ץא יזתבש ןגעװ טיג טדער ןעמ סָאװרַאּפ ----

 ,1949 ,30 ינאי .ָאטעג רערעטש -טעװָאס ןיא עיצארגימיא רעשידיי

 רעדרעמ רעד ןוא רוזַאמ דײ רעד ---- ,1947 ,23 ץרעמ .דנַאלסור

 ,1949 ,13 'בעפ .רעלמיה ,4 יַאמ ;27 ,20 ,13 ,6 ירּפַא .דַאגעה ----

 רעד טרעױדעג טָאה טובימ 20 --- ;29 ,22 ,ן5 ,8 ,1 ינוי ;25 18 1

 ר" םיופ סעומש רעטשירָאטסיה ,17 ,10 ,3 'גיוא ;27 ,20 ,13 ,6 ילוי

 "מיה רעדרעמרדײ םעד ןוא רזַאמ ,194 4

 1949 ,20 'בעפ .רעל 'ריחקרעמ םעד ןגעװ ןדער עלַא ----
 יד ןופ ףוס םייב ןיוט טלטהימ טא ןשידיי םעייב א ןופ טקעיַארּפ ןקיד

 ,1949 ,22ַאמ .דגַָאלשטייד ןיא ןרעגַאל ןוײ עזָאלמײה יד רַאפ רענָאילימ

 ירַאֿפ רעד ןופ רעטכעט ווא ןיז ---- ,1947 ,31 יגיוא .עּפָארײא ןופ

 "יא ןיא טלעװ רעשידײ רעטוגערב ןופ ןדיי עקילײה ןוא עטוש5פ יד ----

 ,1949 ,28 יַאמ .עּפָאר ,1947 ,7 'טּפעס .סָאטעג יד

 עשטײד יד יא ןדײ עטצעל יד טימ --- רעד ןגעװ גנוקעדפיוא סיוטנעגרָאמ ----

 1949 ,5 ינוי 0987 םסָאװ טיײקיטליגכײלג רעכעלרעדיוש

 ןיא סנטױאדַאג יד ײב ךוזַאב ַא --- ןיא ןטַאמָאלּפיד יד ײב ועװעג זיא

 טנערברַאּפ טָאה'מ ואװ ,ַאכַאד םעד וצ ןָאדנָאל א ןָאטגנישַאװ

 ,15 ינוי .ןדיי רעטנזױט רעקילדנעצ "מיה ןכלעװ ןיא ,םונהיג ןשלעװייט

 9 ןעגָאילימ טגָאיעגנײרַא טָאה רעל

 טעדַאלװ ןופ לגנײ רעקירָאי14 ַא --- -ערברַאּפ וצ ײז עּפָארײא ןופ ןדיי

 ייורג ַא טסקַאװ סָאװ ,עירָאטַאנַאס ,1947, 2 'װָאנ .ןעג

 ,1949 ,2 יטקָא .רעלטסויק רעס ןשידײ ןיא דנואװ עסיױרג יד ----

 עטידײ ןופ סעטכישעג עדגעריר --- ,9 'װָאנ .געט עקיטנײה יד ןיא ןבעל

 ַארעג ןבָאה ןטסירק סָאװ ,רעדניק 9.7

 ,1949 ,13 'יװָאנ .טיוט ןופ טעװרעט רעלטסניקילעדיפ רעטמירַאב רעד ----

 יײװצ ןוא םזיצַאג ןופ ןברק ןײא --- :עגליװ ןפ טעָאּפ סקלַאּפ רעד ןוא

 .1950 ,27 ינאי .םזינומַאק ןופ חונברס רעגידעקניה רעד ווא ןיזוומ ידוהי

 190 ןענָאמ ןדײ טנזיױט טרעדנוה ---- ,1947 ,16 יװָאנ .עילע

594 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ;1942 יװָאנ .םירוסי ןופ קירטש ןיא --- פ ץַאזרע .ןדָאש רַאלָאד ןָאילימ
 ,0ׂ ,1950 ,20 'בעפ .דגַאנשטיײד

 "עמ םעד ןבירשעג טָאה ןעמ ןעװ --- .בעל ערעײז טרעדלישעג ןבָאה ייז ----
 'נַא .טנעדיזערפ סםוצ םודנַארָאמ .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא געט עט
 2321 3 ,1950 ,1 ירּפַא

 ,33731 :1942 ירּפַא .דנַאש ןוא דרָאמ --- .גוא ןעװעג זיא םולב ןָאעל ןעװ ----
 ,1412 :1943 יֵאמ ?ןרײ ןָט עשרַאװ --- .הילת סרעלטיה ןפ ןטָאש ןרעט
 ;1943 ילוי .ָאטעג ןופ רעטשרע רעד ---- ,1950 !2 ירּפַא

 ,1 ףמַאק ַא טריפ ןילקורב ןופ ןעלעה ----

 10 :1943 'טפעס .יןדײ עטיוט יד --- רַאֿפ ךריק רעשילױטַאק רעד טימ
 ,2 ,1952 ,3 'בעפ .רניק סרעדורב ריא

 ;1945 'צעד ןדעװש ןופ טכיל סָאד --- עטגַארט ןופ סורג רעגירעיורט ַא ----
 7 ,1952 ,6 ץרעמ .דגא2שטייד ןיא ןךיי

 ,1946 'װָאנ .ןעז רימ ןלעװ טציא --- ןופ "טיז רעגעיא ופ סעטכישעג ----
 ץרעמ .ענעסעגרַאפ ןופ תבש ַא ---- ,1952 ,18 יַאמ .ָטטעג רעװעשרַאװ

 7 ךערּפטעג ,רעטרַאּפער סטרעוורָאפ ַא
 קרַאי-רינ ,רעקעוו ירַאפ יד ןגעװ דלעה ףלָאדַא טימ

 ! טלעװ א ָאד זיא ,ןָאט וצ .טַאּפ בקעי ילי ,דגַאקשטײד טימ ןעגגולדנַאה

 1940 יטּפעס ,1952 7
 בֶקעי ןופ עדער'סולש ןָאשגעװנָאק --- גנוע הרבח, עמײהעג ַא .טַאּפ בקעי

 ,1940 יטקָא .טַאּפ ןטלַאהַאב ןוט ןפַאשעג טָטח "חבש

 רעשט .א ןופ דרָאמטסבלעז רעד --- .ָטסעג רעװעשרַאװ ןופ ןיכרַא םעד
 ,1942 'טּפעס .וָאטַאיג .1953 ,29 ץרעמ

 טרעװ ,טגײװש סָאװ רעדעיא .טַאּפ י שושב'טלעװ עשידײ עקיטציא יד ----
 יצעד .ידרָאמ ןיא רעקידלושטימ א ,1953 ,11 יַאמ .טרָאי ןיב ןיא גנוט

 1942 ,5 -עפנָאק עשידיא'לַא עטיטכיװ יד ----

 ,15 ינַאי .טסיירט ךוז ךיא .טַאּפ בקעי יא ןעמוטעגרָאֿפ זיא סָאװ ץנער
 ,3 .1953 ,21 יַאמ .ץרָאי ןיב

 עטוש9פ יד ןוא -- ַאדוימרעב ---- + רע וניט םיסנא יד ןוב עטַאמ יד ----
 ,1943 ,15 יֵאמ .עקירעמא עתמא ,1953 ,12 ילוי .גנירעמ ַאטרעב

 ,1943 ,1 ינוי .ָאטעג ןופ ןדלעה יד ---- ַאזוטגרָא רוטלוס עשידיא סָאװ ----

 טנעקעג טשינ טָאה ןיר רעד --- עגפױא יד טימ ןָאט ןלעװ סעיטצ
 ,1943 ,1 יװָאנ .ןגייװש ,2 יגוא .רעטלעג עשטיײד עצנַאמ

 'מוא ןכַאמ סָאװ ןטסידגוב יד ---- יי 3
 ,1943 ,1 'צעד ...עקירעמַא ךעלסילג "קישט עשידיא ןופ גוורעייפ ַא ייב -----

 עכעלשטנעמ א עשידי רעקיטש ---- 1954 ,17 יװָאנ .רגַאלגײװ ןיא סמרַאּפ
 .1944 ,1 ינאי .עטכיטעג

 ?ָאד ןוא -- ןטרָאד הרובג עשידיי ---- קרָאי-ינ ,טייצ רעזנוא
 ,1944 ,15 'בעפ .ןליּפ ןופ סָאטעג יד ןיא .טַאּפ בקעי

 יד ןופ ןטכירַאב עכעלרעדנואו יד ---- 2517 :1941 'בעפ
 ,1944 ,15 'רּפַא .טָטטעג ץרעמ .ןליוּפ ןופ דרע רעד רעטנוא -----

 ײןדנוצעג זיא טכיל עמירַא סָאד } ---- ,1610 1
 ,1944 ,1 יַאמ ,,, .ןָאילימ ןביז רעדָא ןָאילימ יירד ----

 ,1 'טּפעס .דײרפ ןפ ץהעש יד ןיא ---- ,32730 :1941 יגיוא
 ,4 .ןליֿפ ןיא ןעטעג טלָאװ ךיא יװ ----

 ,1944 ,15 יטקָא .עשרַאװ ןופ חכיא יד ---- ,21718 :1942 יַאמ

551 



 טשיג ןעגײז ןךדיי "עטיירפַאב

 1945 ,15 'טפעס .טײרפַאב

 יטקָא .ײרפ זיא עגליװ יװ רָאי ַא ----

{; 1945 

 רימ ןוא עקירעמַא ןָאט ןעק סָאװ -----

 ףדײ יעטײרפַאב יד רַאֿב ןילַא

 .1945 ,15 'װָאנ

 ,15 'צעד .הליעג ןופ העש רעד ןיא ----

5 

 ,15 ינַאי .רקיע רעד זיא סָאװ טָאד ----

5 

 יא טמוק רעטגיװ רעטירד רעד ----

 1947 ,1 ינוי

 ,1 ינוי .דגַאלשטייד םעלבָארּפ יד ----

180 

 ,1 יצעד .טצַאלּפ דלודעג רעד ןעװ ----

0, 

 .היכרַא ָאטעג םענעגופעג ןגעװ ----

 ,1951 ,15 ינַאי

 ,1951 ,15 "רּפַא .ײלירּפַא רעטו9פ, ----

 יד א "אטח לע; רעשטיײד רעד ----

 .1951 ,15 'טקָא ."גנוכַאמטוג,

 ןגעװ ץנערעפנָאק עשידירלַא יד ---

 1951 ,15 ּ'יװָאנ .דנאלשטייד

 1952 ,1 ץרעמ .גיז סדנַאלשטיײד ---

 "רַא רעשידיי רעד ןופ תוחילש ןיא .--

 ,1952 ,15 'רּפַא .גנוגעװַאב-רעטעב

 .שטיײדיברעמ טימ דַאמּפָא רעד ----

 ,1952 ,1 'טקָא .דנַאל

 .טײצרַָאי רעטנעצ רעד זיא סע .--.-

 ,1955 ,1 ירּפֲא

 ,1 "רופא .ָאטעג ןופ ןירעגניז יד .- .

5, 

 ,1956 ,1 יגיוא .ַאונעב ירַאמ רעטָאפ ----

 ,1 'טפעס .לריגש ַא ףיוא לרעפ ַא ----

26 

 יבעפ .גרעבגנעלאװ לואַאר השעמ ----

5 1957, 

 ,1960 'בעפ .זירַאי ַאקיטסַאװס רעד ----

 יַאמ .סעצָארּפױַאמכײא םעד םורָא ---

1 

 .םיובלעגיז רוטרַא ןופ ׁשַא יד ---

 .1961 יטּפעס

 .1961 'טקָא .םיובלעגיז רוטרט ----

 .ןעגַאמכײא רעביא ןידיקספ רעד ----

 ,1962 ינַאי

7 ----- 

6 

 עיפ ַאוגַָאיל בי ב

 .ןסיג זײב רעדָא לירּפַא רעט19 ----

 .1962 ירֹּפֲא

 סיקצינארב ןופ םילשומ"-צַאג יד ---

 ,1963 ,1 'טּפעס .סָאלש

 'לעטש רעד, עמַארד רעד ןגעוו - ==

 ,1964 ,1 ץרעמ ."רעטערטרטפ

 ,1 ירּפַא .לירּפַא רעט19 רעד רעדיװ ----

464 

 ירּפַא .הנוא ןצ טדער עמיטש ַא ----

5 
 קרָאי-וינ ,טֿפנוקוצ

 :1939 'צעד .ןלױּפ ןברוח .טָאּפ בקעי

2 

 :1943 'גיא .ָאטעג ןופ הרובג יד ----

4, 

 .רעדיװ ןָא ךיז טביוה ןבעל שידײ ----

 ,77714 :1945 'בעפ

 ברעמ ףיוא סעיזיויד עשטײד ,ּפ ,י

 .153 :1952 ירּפַא .חרזמ ןוא

 .שטײד טימ ךַאמּפָא םעד םורָא ---

 ,314313 :1952 'טּפעס .דנַאַל

 .ָאטעג רעװעשרַאװ טניז רָאי ןעצ ----

 193 :1953 י'רּפַא

 "עג רעטעשרַאװ ראי ײרד .טַאּפ כקעי

 ,200196 ;1953 ירּפַא .ָאט

 יניײַאמ .רָאי ןעצ ןוא רָאי ףלעװצ ,ּפ ,י

5 194193, 

 'פוא ָאטעג ןכָאג רָאי ןצפופ - --

 ,2142213 :1958 ינוייַאמ .דנַאטש

 5453 :1960 'בעפ .אקיטסַאװס יד ----

 "עג ןיא םידיסח רערעג יד ,טַאּפ בקעי

 ,215"219 :1960 ינוייַאמ .ָאט

 ,215*219 ;1960 ינויייַאמ ------ 2011210114. 

 ירַאֿפ סמולבלעגניר לאוומע ןגעװ ----

 :1960 'צעד .רעקגוב ןיא ןעגנוורײצ

72, 
 ,146 :1961 'רּפַא .רוכזי ָאטעג ,ּפ ,י

 .ײרַאי יבַאב, ןגעװ דיל סָאד ----

1 358 

 :1961 י'װָאנ .ָאטעג רענליװ .טַאּפ בקעי

4273, 

 :ןרַאטנעמַאק ----

 ,23"67 :1962 ינַאי

 יד ןפ גנוטײדַאב עשירָאטסיה ,ּפ ,י

 ןא ךילרע קירגעה רעריטראמ ײװצ

 ,5049 :1962 'בעפ .רעטלַא רָאטְקיװ

 יטקָא

 .ילטייצ ללה ןגעװ



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעט19 א לירּפַא רעט19 .טַאּפ בקעי
 ,175 :1962 ירּפַא .גָאט-קגעדעג ָאטעג

 .ָאטעג רעשודָאל ןפ ךוב-גָאט ----
 ,218*221 :1962 ינוייײַאמ

 "ודק ערעזווא ןופ שַא סָאד ןעװ ----
 ,1177114 1963 ץרעמ .טפור םיש

 "ובש עקילײה יד ןעקנעדעג רימ ,ּפ ,י
 146 1964 ירּפַא !הע

 קרָאי-ינ ,גנויצרעד ןוא רוטלוק

 רעלופתורחַא רעד ןיא .טַאּפ בקעי
 ,2'4 :1939 יטקָא .העש

 'װָאנ ."ָאמעג סנא ןופ ןיז רעד ----
4 1412, 

 ירוח יד ףיוא ןבעל ןופ םינמיס ----
 574 :1945 יצעד .תוב

 ןטָאש ןיא גנטּפָאה ןוא ןביולג ----
 ,42 :1952 יבעפ .טיוט ןלַאטָאט ןופ

 .ָאטשינ ןסױרג ַא ןופ תודע ןַא ---
 .5'6 :1952 ץרעמ

 קרָאי-וינ ,דניירֿפ רעד
 יילבעג בעל יד טינ טליײצ .טַאּפ בקעי

 ,87 11944 'בעפינַאי ןדײ ענעב
 רַאּפ ןרעװ ןָאטעג זומ סָאװ ,סָאד ----

 יטקָא"טּפעס .ענעבילבעג סגבעל יד
5 977, 

 !הלזג יד םוא רעֶק ,דנַאלשטײד ----
 ,473 11951 יוָאנ

 קרָאיד-וינ ,ןעגנוניימ ןוא ןטקַאֿפ

 ירּפַא (41) 4 .נ .עּֿפָארײא תאיצי /,ּפ ,י/
5 111 

 ןוא םיטילפ יד ןופ םעלבָארּפ סָאד ----
 ,8 :1945 ילוי (44) 7 .ג .עזָאלמײה

 12 .ג ןרעגטל עשטײד טא ןדײ----
 ,4 :1945 'צעד ,(49)

 ,זײסַאגעשזד ןלַאנָאיּבַאג ןגעס ----
 ,111 .נ .גנונעפָאװַאב רעשטייד ןגעס
 .6 11951 ץרעמ

 ירּפַא ,112 .נ .טכיליטײצרָאי סקעז -----
1 1{ 

 "ןָאק רעשידייילא רעד ךָאו ,טַאּפ בקעי
 -עדָאפ עיצַארַאּפער ןגעװ ץנערעפ
 ,7 11951 'צעד ,120 .נ .עגנור

 רךדס ןפיוא ןעגנגַאמ-רוטלוס / ,ּפ ,י/
 2211 11952 יטקָא ,120 .נ .םויה

 ןופ ןצנערעּפנַאק ףיוא ןטַארעּפער
 טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיא

 (המישר עזייװלײט)

 .תוחכ עמטזמיײמעג טימ ,טַָאּפ בקעי
 ןופ ץנערעפנַאק .העש רעשירָאטסיה ןיא

 ,1929 ,!װָאנ 9 טעטימָאק רעטעברא ןשידיא

 ,32731 :1940 ,קרָאי וינ

 ןטידיט ןופ ןבַאגפיױא יד טַאּפ ,י

 .עֿפָארײא ןיא טעטימָאק רעטעברַא
 ןופ ךיוה רעד ףיוא רעטעברַא עשידיא

 "ָאיצַאנ רעד ןופ טכירַאב .עבַאגפיוא רעייז
 "רַא ןשידיא םעד ןופ ץנערעפנָאק רעלַאנ

 ןינ ,1941 ,19217 ינַאי ,טעטימָאק רעטעב
 ,97-82 11941 ,קרָאי

 'קעס'ויטוקעזסע ןופ טכירַאב /,8 ,י/
 יגָאָק רעלַאנָאיבַאג רעד ןצ רַאטער

 31 .יטיס טיטגַאלטא ןיא ןָאשנעװ

 70 ,1947 קרָאי ןינ ,1947 'בעפ 2 -- ינַאי

 ,(טריפַארגָאעמימ) יזז

 ןיא טעטימָאק רעטעברַא רעשידיא ----

 .1948 ןוא 1
 רעשידיא .ןבאגפיוט ןוט ןטְסַאפ ,טָאּפ .י

 ,ןלַאירעטַאמ ,ןטכירַאב .טעטימָאק רעטעברַא
 ,קרָאי וינ ,1957 ןשנעװנָאק .סעיצולָאזער
7 /7' 18 

 25 .ןבַאגפיױט ןוא ןעגגוכיירגרעד -----

 רעטעברַא ןשידיא ןופ ןשנעװנָאק לבוי רָאי

 ץנערעפנַאק עכעלרעי עטס:20 .טעטימָאק
 ןטַאטש עשיפיסַאּפ יד ןיא .ק .א .א ןופ

 ,473 11959 ,א"ל ,1949 יוװָאנ 6

 קרָאי-וינ ,גנוטייצ"רעדניק

 עשידײ עגעבירטעגסיױרא .,טָאּפ בקעי

 10 :1939 'בעפ .רעדנגיק

 1939 י'װָאנ .בילבעג ןעציײז ייועט -----

7, 
 .דוא7 סמעגײק יא עלעגנײ ַא ----

 ,776 11940 'בעפ

 .פָאֵס םענרעזייט ןטימ שטגעמ רעד ----
 ,877 11940 ירּפַא

 ןיט עטייה יי

2 7, 15, 

 1943 ינֲאי ?ריא טײז ןאװ ,רעדגיט ----
8 15. 

 ;1944 יװָאנ .ָטמעג רעד ןפ ןדלעה ----

8, 

 יװָאנ ! "יט עסײה

51 



 ;:1944 'צעד .טלכײמשעג טָאה ךלמ ----
34 415 

 ןגמ םענעטכיולַאב ַא טימ זיוה ַא ---
 ,13 ,574 :1945 ינַאי .רוד

 ץרעמ .חספ ןופ טכַאג רעד ןיא ----
5 546, 14 

 יַאֿמ (ָאטעג ןופ רעדניק) בורג ןיא ----
5 4, 14 

 .עלעטעצ א טימ דיק שידײ ַא ----
 .574 11945 'צעד

 ,54:1946 יװָאנ .רעדניק עשידיי ----
 ,574 11946 'װָאנ .רעדניק עשידיי ----

 :1946 'צעד .(קענַאדײמ ןיא טכיל-הכונח)

4 
 סגװטיוא יד ןופ רעדניק עשידיי ----

 ;1947 'בעפ .,(קירוצ ןעמוקעג זיא לאינד)

4, 
 סגװיוא יד ןופ רעדניק עשידיי ----

 ,574 11947 ץרעמ .(ןַאזיטרַאּפ ןועמש)
 סגװיוא יד ןופ רעדניק עשידיי ----

 :1945 יַאמ .(סעטָאלב רעקסניּפ ןיא דוד)
079 

 "'עמַא ןײק טמוק ןַאזיטרַאּפ לדוד ----
 ןיא לוסנָאק רענַאקירעמַא םייב) עֶטיִר
 ,16 ,372 :1951 ירּפַא .(טרופקנארפ

 רעד ףיױױא טרָאֿפ ןַאזיטרַאֿפ לדוד ----
 ,322 11951 יַאמ .עֶקירעֶמְט ןײק ףיש
5 

 ןיא ןָאט וצ סָאװ ןיוש טָאה לדוד ----
 .11710 :1951 'צעד ּ'װָאנ .עסירעמַא

 'בעפ-נַאי ! "דוד ,טגוזעג ףָאלשא ----
2 65, 

 ןַא ןרעװ ףרַאד ןַאזיטרַאּפ דוד ----
 ,65 1952 'רּפַא .רעגאקירעמַא

 'עג זיא דרעפ סגַאזטרַאֿפ דוד ----
 ,87/ :1952 יאמ .לַאפ

 ןיא ןַאזיטרַאֿפ דוד ----
 ,1078 :1952 'צעד

 ןירב ַא טבײרש ןַאזיטרַאֿפ דוד ----
 ץרעמ .ַאזיטרַאּפ לרעב רבח ןײז ןצ
3 166, 

 "םשה שודיק,

 קרָאירינ ,*גַאלרַאפ-ַאקיצ , ,ךובלמַאז)

 "ָאנ ."וז}

8) 
 ןופ גָאט ןט'|פ ןפױא .טַאּפ בקעי

 9167 :דנַאטשטּפױוא

8 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 :ןַאמלעדע-סילָאגרַאמ ַאלָט ----

7, 

 ,3161231 . טודָאל ןבעל אנגמלעכ ----
 ,319318 .רעטפַאלק עיליצעצ -----
 ,3363335 :ךוביגָאט סעגיטסוי ----

 .ןרעלעק יד ןוט סרעקנוב יד ןיא ----

3, 

 ,404402 + דיל רעגַאזיטרַאּפ ----
 ,571569 + טכיל-הכוגח -----
 ,648:646 יגירדומ דוד ---

 ,649-648 + סגָאװ עיגעה -----

 ,650:649 :ןעװעג ײז ןעגײז ףגיפ ----

 ,653:650 .רעגאזיטראפ ןועמש -----

623 

 1954 קרָאי-וינ ,ךוב"רערעל

 רתסא ,ןײטשגיבורטט5פ .טַאּפ בקעי

 ,2977294 . היבצ

 ,2987297 ; עלייב ,ןַאמרעהיטַאּפ -----
 ,2109298 .עגײש .,ןיועליטַא5 -----

 קרָאי-וינ ,רבע ןטנעָאנ ןופ

 ,שווויע :1955 ,1 .ב המדקה .טַאּפ בקעי
 .ץו-ש :1956 ,2 .ב המדקה ----
 יצא :1957 ,3 .ב המדקה ----

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 יַאּפ ןןפ לדײמ שידײ ַא .טַאּפ װעקנַאי
 ,1943 ,29 'רּפא .זיר

 ןדיא יד ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ----
 ינאי .דגַאלָאה טא גרובנעסקול ןופ
6 1945, 

 ץלַא ךָאנ ךיז ןליפ ןשטײד יד ----
 ,1945 ,17 ינַאי .טידלושמו8ש

 מעדרָאמרעד יז טָאה רעלטיה ןעװ ----
 ןופ פעֶק יד טלקַאהעגּפָא רע טָאה
 ,11 'בעפ .רעדניק עשידיא סעריוד
5, 

 טגײה יװ געט עכלעזַא ןיא רַאנ ----
 ,18 'בעפ ןריסַאֿפ טנעקעג סע טָאה
5, 

 'עטַארעג ןבָאה ןטסילַאיצַאס יװ ----
 .עיגלעב ןיא ןדיא טוזױט 20 טעװ
 ,1945 ,4 ץרעמ-

 עשידלעה ןצפופ ןופ עטכישעג יד ----
 1945 ,10 ץרעמ .רעדניפ עשידיא

 סקערוי דלעה רעקירעיגטפופ רעד ----
 ,1945 ,11 ץרעמ .סענטלב
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 סגעורעטנוא עדגײמעג עשידיי יד --- .כָאה דיחָאד ןוא אלגיא עשיומ ----
 ,1945 ,11 יצעד .דנַטלשטיײיד ןיא ,1945 ,18 ץרעמ .גרעב

 נָאָק יד ןיא ןוײ יד ןבעל יװ --- ןדלעה עשידיא עגנוי לטעצ םעגוט -----
 ,1945 ,18 'צעד .ןרעגאל-עיבארטנעב ,1945 ,25 ץרעמ .ָאטעג רעד ןופ

 רַאװ רעד טימ ךיז ןגעזעג ךיא -- "59 ץרעמ .ןעסײּפ ןפ טכַאג ןיא ----
 ,1946 ,8 יַאמ .ָאטעג רעװעש ,35

 ייוֵסמ יד ןלײצרעד ןיוש ןָאְק ןעמ ----
 ןיא דרע רעד רעטנוא ןופ סעד
 ,1945 ,8 ירּפַא .עּפארײא

 'גיהעג רעד ןברָאטשעג זיא סע ----

 ןגעלעג ןעגײז דניט ןוא רעטומ ----
 ַא א רעטײק ַא ןיא ןטַאנָאמ
 ,1946 ,10 יַאמ .טיחעג יז טָאה טנוה

 .סםיוא טביא טעז ץטָאטסילַאיב יװ --כ- 5 ירּפַא ."ָשטעג לש רטא רעלופסינ

 ,1946 ,15 יַאמ ,5

 סָאװ - טָאטסילַאיב ןיא ןדי יד --- רעמײהעג רעד ןופ רעירוק רעד ----
 ןפָאה ײז סָאװ ףױא טא ןדײר ײד -עװַאב רעשידרערעטנוא רעשיליוּפ
 ,1946 ,17 יַאמ ,1945 ,29 ירּפַא .גנוג

 ַא ןעמוקעגקירוצ זיא ןסָאבכ רעד ---  רעטנוא ןיא טגגי עשידײ יד ----
 יד ;ןטױאיזַאג ןופ רעטעװעטַארעג ,1945 ,6 יַאמ .ךיירקגארפ ןשידרע

 ןרעייפ יד ןיט ןעגנורּפשעג זיא עלַאס
 טסניד וצ טפַאשןסיװ עשטייד יד ----

 ,19 יַאמ .טטעג רעטעשרַאװ רעד וע ,1945 ,23 יַאמ .ןבכערברַאפ םעד

 ,1946 ,24 יַאמ .ָאטעג רעװָאב וטיל יד ןופ גָאלָאריטרַאמ רעד ---- -ָאטסנעשט ןיא געט עקיטולב יד --- 20 0 6 וי טא גגושבײפ אפ ,1946 ,22 יַאמ .עטעד זרה ן א טעמָאשעב עכעלשטנעז = ירָאמרעד טנזיױט סיצרעּפ יד ןגעװ יוד ,1945 ,27 יַאמ .לָאטיּפש ןלײטרעד ןדײ רעטָאכָאטסנעשט ---- ידרָאמ ןשיצַאג ַא ןיא ןשינעגעגַאב ----
 . רורול . רר

 טא ןדיי עטקיטו2ברַאפ סָאװ --- עגופעג ן יי ןָאילימ לטרפפ ַא-
 טגייה ןגעװ ןטכַארט וָאכָאטסנעשט 1915 ,8 ילוי .דנטלשטייד ןיא

 י1946 26 יַאמ .ןגרָאט ןוא יגיוא זַאכַאד ןעזעג בָא ךיא יװ ----
 טנערבעג ןבָאה עיצילַאג ןיא ןדיי --- ליפ : 1045 5

 3 ךפ ןענײז ןדי טוזיױט סי ---- יה רעד :דלַאװ ןיא רעמײב יװ : ר
 66 עמָאכלימ ןיא עילטטיא ןיא ןדײ ---- ,29 יַאמ .רעטפַאלק עיליצעצ יורפ ילקלכ ז : א ןיא ןרָאו ,1945 ,11 'טפעס .ײכגַאש ןיא ןרָאװעג רעטמירַאב רעד ןפ טױט רעקיל ּו ּ טיצנַאװצ

 בָאה דיק סָאװ די רעטשרע רעד ----- .1945 ,20 'טפעס .טיײיל

 ,1946 ,31 יאמ .וָאגרַאט ןיא טנגעגַאב רעטיױר רעשידעטש רעד סָאװ ----
 ,2 ,ינוי .וָאגרַאט ןיא ןדי 650 יד --- "00 רו" ראפ ןָאטעג טָאה ץײרט
3 1945, = 6 

 'טשעמ טגזיוט ײװצ ןופ ָאטעג 8 ----

 יני .ָאטעג רערעשראװ ןיט םירָאמ

 םוצ געװ םעד טכוז דניק שידײ ַא ----
 ,1945 ,2 יטקָא .רעגַאל-עיצַארטנעצנָאס

 1946 7 ןַאקיטַאװ ןופ ןקילײה ןופ וןירב ַא ----
 עשידײ עט ס ע ר ג, יד -- זדָאֹל ---- 1945 /7 'טקָא .ַאנעב ירַאמ עררַאפ

 ,9 יני ןליופ ןקיטציא ןיא יטָטטש .ןליופ ןיא ףיוא טײג ןבעל שידיי ----
 ,6 ,1945 ,21 י'טקָא

 יָאפ שזודָאל ןײא ןדײ טגזיוט ריפ --- לסירב א זדָאל ,עשרַאװ יא ----
 ןיֵק ןרָאפ ןצ טכער סָאד ןרעד יװָאנ .רעדניק עשידיי רעדיװ ןענרעל
 1946 ,14 יני .עגיטסעלַאּפ ,1945 6
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ישא ןופ ןרעמַאקדַאג יד ןיא א ןבעל = טציא ןכַאמ ןדיי סָאװ ןופ ----
 ,1946 ,2 יגױא .םיטשטנעיװ 1946 ,16 ינוי .טזודָאל ןיא

 ךעדיל יד ןוא גײװצגשריק עקטור --- ןטיטנײה ןיא טעברַא עשידיײ ----
 -ןוה רַאְּפ ןעגווזעג טָאה יז עכלעװ ,1946 ,19 ינוי .טזדָאל

 ,1946 ,4 יגיוא .רעטרעד ןיא ןזײ עמורפ ןשיװצ סעבַאש ט ----
 "עלעכַאר} דיל ָאטעג עדנריר יד ---- ,1946 ,21 ינוי .טודָאל

 יטָאב דיװָאד רעסַאפרַאֿפ ריא טא ןופ רעײטשרַאֿפ טימ ןכערּפשעג ----
 ,1946 ,7 יגיוא .עגליוו ןופ סיגיוװ + .,1946 ,22 ינוי .טזדָאל ןיא ןדײ עמורפ

 טסַאפרַאפ ןבָאה ןדײ סָאװ רעדיל ---  יביִק עשידײ 400 רַאפ ןלוש ייוצ ----
 יגוא .סָאטעג יד ןיא ןעגנוזעג ךןוא עשיערבעה ןַא -- שזודָאל ןיא רעד
 ,1946 1 1946 ,26 יגי .עשידײ א והא

 יםירַאב רעד טימ טעַנעגעגַאב א ----
 עטעװעטַארעג ףניפ יד א עקַארק ----

 ,1946 ,14 'גיוא .סילָאגרַאמ ַאלָט רעט :
 .1946 ,28 לני .ןךיי

 רעטנזיוט ןבירטעגפיטוצ טָאהימ --- םעד ןופ טעברַא-סגנוטער יד ----
 .עגפיווצ ,טעדרָאמרעד יײז ,ןדײי ילי .עקָארק ןיא טעטימָאק ןשידיי
 ײז ןוא םיסײמ טימ גרעב טגײל ,1946 2

 ,1946 ,18 'גיױא .ןדגובעגרעטנוא ,5 ילוי .טלײצרעד עשירַאמ סָאװ ----

 'טסיװ רעד טימ ךיז וגעזעג ךיא ---- 6
 ,1946 ,25 'גיוא .ןליוּפ רעגערָאװעג טגדראעגנײא ּטָאה עטירַאמ יװ ----

 .לסירב ןיא "עסקיש עשידײג יד --- רעמײהעג רעד רַאּפ ריטרַאװק ַא
 ,1946 ,1 'טּפעס 'רַאװ ןיא רוטנַאדנעמַאק רעשידיי
 עקירעֶמַא ,ןטכיזסיוא ערעסעב ---- 1946 ,6 ילי עט

 ןרעגַאל יד ןפ ןדי ץָאלצײרַא לָאז -ַאב ןבָאה סָאװ ןעיורפ עשיליוּפ -----
 ,1946 ,16 'װָאנ .דנַאלשטיײיד ןיא יד ןיא ןזײ ןפלָאהעג ןוא ןטלַאה

 ,16 ,10 ,3 'טקָא ;19 2 יטּפעס .ךענעה ---- ,1946 ,7 ילוי .טָאטעג
 5 'צעד 128 ,21 ,14 ,6 'װָאנ ;31 4 ןעיורפ עשיליופ ןופ לטעצ ַא ךָאג ----

 ,1948 ,16 ,9 ,2 ינַאי :1947 ,26 ,19 2 ילי ןדײי טעװעטַארעג ןבָאה סָאװ

 טָאה טנערבעג טָאה ןילרעב ןעװ ---- ,1946 0
 ןרעלמיה טימ טלדנַאהרַאּפ דיא ַא םַאב טּפַאנרַאּפ טרעװ םעטָא רעד ----

 ,1949 ,6 ץרעמ .ןדיא ןגעװ טנַאמעגנרוד ןבָאהס סָאװ ןרעה
 רוזַאמ ךיי ןשיווצ גנולדנגַאהרַאפ יד ----- 6 4 ילוי ,.רעדניק עשידײ עגיײלס

 ,רעלמיה ןעילַאט יצַאג םעד טימ עטעטעטַארעג ןופ םײה ַא ןיא ----
 ,1949 ,13 ץרעמ רעשידײ רעײג רעד ןיא רעדניס
 יד ןופ ףָאס םַאב ןיוש טלַאהימ ---- ,1946 ,19 ילוי .ךַאבכיר טָאטש

 ,1949 ,3 ינוי .דנַאלשטײד טא ןרעגאל ןיא סיטשרעגאד רעקיטולב רעד ----

 ייד יד ןיֵא ןדײ עט3על יד טימ ---- ,1946 ,20 ילוי .ץלציה
 ,1949 ,13 ינוי .ןרעגַאל עשט טפמעקעג ןבָאה ןדלעה עשידיי יװ ----

 ןיא סנוװױאדַאג יד ַאב ךוזַאב ַא --- .סואש ,שטײד ןגעק רעדלעװ ןיא
 טנערברַאֿפ טָאה'מ ןאװ רַאכַאד ילוי .ןטידנַאב עשיליופ ןוא רעניַאר
 ,26 ינוי דיי רעטנזױט רעקילדנעצ ,1946 1

 ,9 -- ןליּפ ןיא רעדניק עשידיי יד ---
 ךָאנ זיִא ליצ רעד ןוא ןעגנַאגרעד --- רעד ןפ ןעמעלבָארּפ ערעװש יד
 ,1949 ,24 ילוי .סיורָאפ טייוו ,1946 ,24 ילוי .גנויצ

 ןײרַא רעדניק רעטנזיױט רעקילדנעצב --- רעװײק רעד ,םישטנעיװשָא ןיא ----
 ּטימ ןעשעג זיא סָאװ ,לעָארסיא ןיא ,1946 ,31 ילוי ןדיי ןעגָאילימ ןופ

 ,1949 ,28 'גיוא ? ײז ןרעלעק יד ןא רעדלעפ יד ףיוא ----

00 
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 ,27 'װָאנ .גנונפָאה סנופ ַא טימ ןוא -יױרג ַא טסְקַאװ סָאװ עירָאטַאנַאס עטכישעג רעד ןופ דרָאקער ןרָאּפ --- .סעדַאלװ ןופ לגניא טירָאי 14 ַא ---
 1ע5 ,1949 ,20 'װָאנ .רעלטסניט רעס

 עכלעזַא ָאד ןענײז סע ןמז לכ --- 150 ןענָאמ ןוײ טנוױט טרערגוט ----
 ףױא ןבעל וצ ךיז טגיל ןשטנעמ ןפ לַאורעגדַאש רַאלָאד ןָאילימ
 | ,1956 ,13 ילוי .טלעװ רעד | ,0 "1 ירּפַא .דנַאלשטייד

 ,5 יגוא ,לרינש 8 ףיױא לרעפ ַא --- ןוא ןעטעג זיא םולב ןָאעל ןעװ ----
 ,6 .עילט סרעלטיה ןופ וטָאש ןרעט
 ,5 ץרעמ .גרעבנעלַאװ לוַאר חשעמ ---- ,1950 ,15 'רּפַא

 1957 ןײטשגעטכיל רערעלסקלָאֿפ רעד ----
 ןקיטכיװ א ףיוא ןעטעג יב ךיא --- ןבָאה שטַאטישזוג רעליש ןײז טא
 .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ךיא סהכיװ ,9 ירּפַא .קינָארכ-שטעג יד ןבירשעג
 ,1957 ,23 ילוי ,0

 גנולעטשסיוא :ךָאװ ןצ ךָאװ טפ --- טנזױט סיסײרד ןוא טכַא .םַאּפ בקעי
 .18 סַאג ַאלימ : ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---- ,1950 ,3 יַאמ .עסירעמַא ,1963 ,20 יַאמ .דנַאטשפיוט-ָאמעג ןופ ןײק ןעמוסעג ןעגײז םיטילּפ עשידיי

 .1963 ,28 יאמ -ןרעפ ןיא תנוחח, ןכָאװ ןצפופ ----
 ,1951 ,16 'רּפַא ."דלַאװ

 ,1951 ,19 ירּפַא .לירֿפַא 19 ----

 עמ ןײק טמוק ןַאשטרַאֿפ ?דוד ----
 ,1951 ,23 'רּפא .עטיר

 ףמאק א טריפ ןילסורב ןופ ןעלעה ----
 רַאֿפ ךריק רעשילױטַאק רעד טימ

 עקיסקעמ ,סױרַָאֿפ

 ,1945 ירּפַא .עּפַארײט תאיצי ,טַאּפ בקעי
 יַאב , יד רַאב ןָאט ןעמ ןעט טָאװ ----

 ,1945 'צעד"װָאנ .ןדיי ײעטיירפ
 יבעפ"נַאא .ןדעטװש ןפ טכיל סָאד ----

 6 ,1952 ,17 'בעפ .דניִס סרעדורב
 עקיסקעמ ,עמיטש יד ןטָאש ןיא גנונפָאה ןוא ןביולג ----

 ןבָאה ןוײ סָאװ רעדיל .םִאּפ בקעי ,(שטיװָאנַאמלַאק .ז) .טיוט טַאטָאט ןופ
 ,6 .22 ,13 ץרעמ .ןרעגַאל-טיוט ןוא סָאטעג 5 'טקָא .רעטסעװש ירד עגיײמ ---- יד ןיא ןעגנוזעג ןוא טסַאברַאב ,1952 ,23 'בצפ

 ,1946 ,20 ץרעמ .ןליוּפ יא ,1953 ,2 'נַאי טרעסעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ --- .ן"רפסע ײב ןעגננַאמ עשיו" ---
 -עשרַאװ ןופ תוברוח יד רעביא --- טָאה "תבש גנוע הרבה עצייהעג ----

 ,1946 ,23 ץרעמ .ָאטעג רעװ ןיכרַא םעד ןטלַאהַאב א ןפַאשעג
 רעװעשרַאװ טימ ךיז ןגעזעג ךיא --- 44 ץרעמ .ָאטעג רעװעשרַאװ ןוּפ
 ,1946 ,27 ץרעמ .ָטטעג ,3

 .סָטטסילַאיב סױא טציא טעז יװ ---- ירּפַא .ָאטעג רעװעשרַאװ רָאי ירד ----
 ,1946 ,30 ץרעמ 1952 1

 ,1946 ,5 ירּפַא .טָאטסילַאיב ,1953 ,10 ילוי .גנירעמ עטרעב ןופ ןדי עטעװעטַארעג יד ײב --- "רעדניט'םיסנ ר ןוּפ ע מ ַא 3 , ---
 ,1946 ,4 יֵאמ .עיצילַאג ןיִא טָאטש ,1952 ,17 ילוי .עיצטשטיליבאחערירוט 8 ןיא ןדיי ןופ ורָאטעג זיא סָאװ ---- ילוק עשידיי רַאּפ רענעלּפ עסיורג ----
 עשידײא עטסערג יד -- זד אל --- .עטַארעג 15,000 ןפ ןובשח ַא ----

 ןליופ רעסיטציא רעד ןיא יטָטטש -.} ןיא רעטעברַא עשידײ עטעװ
 ,1946 ,8 יַאמ | ,1953 ,16 'גיוא .עסירעמַא

 ןיא ןדי עמורפ ןשיװצ תבש ַא---- .טײצרָאי רעטנעצ רעד זיא סע ----
 ,1946 ,14 יַאמ .דָאל ,1955 ,19 ירּפַא
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 ןשטנעמסטעברַא עשידײ ןשיװצ ----
 1946 ,15 יַאמ .ודָאל ןיא

 ייִק עשידײ 400 רַאפ ןלוש יײװצ ----

 ַא וא עשידיי ַא -- זדָאל ןיא רעד

 1946 ,18 יַאמ .עשיערבעה

 רבק רעד -- םישטנעװשָא ןיא ----

 ,1946 ,22 יַאמ ןדיי ןעגָאילימ ןופ

 .טַאֿפ בקעי ןופ עדער-ָאידַאר /,פ ,י/

 ,1946 ,25 יַאמ
 2 ןופ טא גרַאב םיײב .טַאּפ בקעי

 ,1946 ,25 יַאמ דריי ןָאילימ

 רעשטײד .ןעג ןיא ןצנַאט ןדיי ----

 ,1946 ,1 ינוי .ךַאבכיר טָאטטש

 ,1946 ,12 ינוי .עֶקָארק ןיא ןדײ טימ -----

 "עז רעדניק .דײ ענעבילבעגנבעל -----

 ינוי .םעלבָארּפ רעטסרעװש רעד ןעג

5 1946, 
 ייױבפיוא ןוא ףליה עטגייװצרַאפ / -- /

 וצ טַאּפ בקעי ןופ טכירַאב .טעברַא
 ןשידיי ןופ עװיטוקעזקע רעלַאנַאיצַאנ רעד

 ,1946 22 ינוי .טעטימָאק-רעטעברַא

 ןבירטעגפיווב טָאהימ .טַאּפ בקעי

 ןוא טעדרָאמרעד ײז ןדײ רעטנזיוט

 טגײלעגּפינוצ ןעמ טָאה םעדנכָאנ

 טָאהימ ןוט םיחמ ןופ גרעב עצנַאג

 ,1946 ,6 ילוי ןדנוצעגרעטנוא יז

 '"טסיװ רעד טימ ךיז ןגעזעג ךיא ----

 ,1946 ,13 ילוי .ןליופ רעגערָאװעג

 150 ןופ טגלע רעכַאפיײרד רעד ----

 1946 'גיױוא ןדײ טוזיוט

 ,רעדירב עשיליופ עגעלַאפעג יד ----
 יד ןעװ ףיש רעד ײב טגלע רעד

 "עג זױא עיצַאגעלעד עשידיי:שיליופ

 ,1946 ,28 יגיוא .םײהַא קירוצ ןרָאפ

 עשידיײ יד רעכלעוו ףיוא עגַארפ ַא ----

 ,/ י'טּפעס .רעפטנע ןַא טכוז טלעװ

6 : 
 םָארגָאּפ ןגעו תמא רערעטיב רעד ----

 ,1946 ,25 יטּפעס .ץלעק ןיא
 יַאב טינ ןרעװ סָאװ דײר ענײש ----

 עטזָאלרָאװרַאפ .םישעמ ןופ טיײלג

 1946 ,19 יטקָא .עזיװ ַא ןליװ סָאװ

 ןגיוברַאֿפ ןעגעז תחילת יד ןעװ ----

 .רעלטיה ינב הרשע יד ףױט ןרָאװעג

 .1946 ,26 'טקָא

02 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 "ןיײה ןופ ןכערברַאּפ רעסיורג רעד ----
 1946 ,9 'װָאנ .טייט רעקיט

 ןדגלע ןקיטציא ןפ ןטגעמוקָאד ----

 ,7 יצעד .ןליוּפ ןיא ןדײײ יד יב ןבעל
6 

 + ןפ עמעַאפױברוח ----
 ,1947 ,8 'בעפ .טטיװ

 ,15 יװָאנ .ןעגנַאלְקּפָא עקידגרעלַאב -----
7, 

 יטרַאּפ עשידײ ןגעװ ךוב 8 ,רפוס ;י

 יװָאנ .רעדלעװ עשיוטיל ןיא רענַאז
0 1947 

 יַאל יד יא ןבעל שידײ .טַאּפ בקעי
 ,1948 ,3 ירּפַא .רקפה ףיוא ןרעג

 טכַאמעג טָאה ןעמ ואװ ,טרָאד ----
 ,1949 ,20 יני ןדײ ןופ ׁשַא

 עשידײ טנזױט קיסײרד ןוא טכַא ----

 .עקירעמַא ןיא ןעמוקעג ןענעז סיּפייד
 .1950 ,15 'בצפ

 ןרעדָאֿפ ןדײ טנזױט טרעדנוה ----

 ץַאורערדָאש רַאלָאד ןָאילמ 0

 / 4950 ,1 ץרעמ .דנַאלשטײד ןופ
 "צעל ערעײז טרעדלישעג ןבָאה יז ----

 ,1950 ,19 ירּפַא .געט עט

 .טײצרָאי רעטנעצ רעד זיִא סע ----

 ,1955 ,18 יֵאמ

 זירַאֿפ ,עמיטש רעזנוא

 רעד ןופ רעָאש יד ןיא .טַאּפ בקעי

 1944 ,12 ,9 'צעד .עיזַאטגיא

 ,19 'צעד .רעװש ןופ טכיל סָאד ----
5 

 ןדיי ענעבילבעגנבעל יד ןעװעטַאר ----

 ,1945 ,27 טקָא .דגַָאלשטייד ןיא

 טיג ןעגײז ןדײ "עטיירפַאב , יד ----

 .1945 ,3 יװָאנ .טיירפאב

 געט קיצכעז טבעלעג בָאה ךיא ----

 ,1946 ,24 'רּפַא ןליוּפ ןיִא

 ןא ןרעגַאל'טיוט יד ןיא רעדיל ----

 ,1946 ,15 יַאמ .סָאטעג יד ןיא

 'מירַאב רעד טימ שינגעגעגַאב ַא ----

 .1946 ,13 יַאמ .סילָאגרַאמ ַאלָא רעט

 .ןליופ ןיא "דגוב; ןוא ןטסידנוב ----

 ,1946 ,25 יַאמ

 "עג ןופ עטסָאבעלַאב יד עשירַאמ ----

 1946 ,8 ינוי ןדיי רַאֿפ תוריד עמייה

 ידימ ןוא ךעלגנײ עשידיי עגיילק -----

 -ָאלַאגעס



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .רוטלוק עשידי יד ןעיבפיוא --- טעװעטַארעגסױרַא ךיז ןבָאה ךעל
 ,1953 ,12 יני .תוברוח ,1946 ,10 ילוי .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ

 יױרפ א ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- ןץיא ןעמָארגָאּפררײ עסיטולב יד ----
 .סעטש ריא ןעמעגסירוצ ליװ סָאװ ינױוא ? םידלוש זיא רעװ -- ליפ
 .טנעה עשילױטַאק ןפ דניק סרעט / 1946 7

 ,1953 ,10 'גיוא ןסירב ןפ "עססיש, עשידײ יד ----
 ?ןכגימ ןיא ןעמוסעגרָאּפ זיא טָאװ ---- ,1946 ,21 גיוא ,(ןאמַאד ןַאשז)

 טסעטָארפ :ךָאװ ןב דָא ןופ ---- 1947 ,26 ינַאי .םעסָאי 1934 י3 ץרעמ עמָאכלימ ַא ןפלעה ליװ ןעמ ןעװ ----
 .יצַאו ַא -- רעפייפּפ רעטעּפ טעסט
 ,1954 ,23 ץרעמ

 'געמוק ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 1954 ,15 ירּפַא .לירֿפַא 19 ןטיד

 גנובעלפיוא :ךָאװ וצ ךָאװ ןפ ----
 תוחוכ עשיצַאג ענעזעװעג יד ןופ
 ,1955 ,2 ינוי .רנַאלשטײד ןיא

 ךוב גָאט סָאד : ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 רעד ףיוא םערײכ א 0247 וצ ----

 ? ןרעגַאל יד ןיא ךַארֿפש רעשידײ

 ,1947 ,29 ץרצמ

 ירּפַא .עגעסעגרַאפ ןופ טעװײש ַא ----
9 1947 

 ןבָאה םַאי ןטײז עדײב ןופ סעריוד -----

 ,1947 ,20 יַאמ .טנגעגַאב ךיד

 ,1958 ,20 'טפעס .םשו די עיצלוטמ ,25 "וָאנ .גנגוטעדפיוא סיוטנעגרָאמ ----- -יטסןיא רעד םורָט לָאדגטסס רעד ---- ,1947 ,15 ילוי .ןגעֶט ,1956 ,20 'טקָא .טנַארפ ַאננַא ןופ 'טגַא טמוק רעטניװ רעטירד רעד ----
 1988 9 8 הוא יה :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ---- יװָאנ .לארשי ןיא ןעמליפ עשטייד ---- ,7
 ,נצרשי ןיא גגורעייפ-טגעדנ8 רעד ,1951 ,6 'גיוא די רַאב טלעטשעג

 ,1959 ינוי ןיא ןדײ :ךָאװ וצ דָאװ ןופ ----
 זױלב ןיז טשינ ראט "םשו דיא --- ,1951 ,24 'גיוא .דנאלשטייד

 .1959 ,4 'װָאנ .עיבוטיטסגיא לטרשי ַא ייד יד ןיֵא .ךָאװ ןב דָאװ ןופ ----
 ןיא ראי יבַאב טפ ץַאלּפ ןפיוא ---- ,1951 ,2:1 יטּפעס .רעגַאלײּפײר עשט

 ,1960 ,3 יבעפ .טעיק עידעגַארט יד :ךָאװ ןצ דָאװ ןופ ----
 ןגָאז תודפ סָאד חא ןטמכײא ןיִגע ---- .לטיּפטס יײנ ַא טנפע םימילּפ עשידיי
 ,1960 ,17 ינוי .עפיש סחבי ןופ .1951 ,9, 8 'טּפצס

 טָאה רב א רזַא יװ :ןציטַאג --- גָאט רעזנוא :ךָאװ ן3 ךָאט 119 -----
 טנעה סגַאמכײא ןופ ןסירעגסירַא .שא רתסא א ןירַאֿפ ןיא טייה
 ,28 יטקַא .רעדניק עשידיי רעטנזױט ,1951 ,15 יָאנ

 ,0 ףיוט ןיגַאכ .ג :ךָאװ ןב ךָאװ 119 ----
 ןופ טגַאװ רעד רעטניה :ןציטָאג ---- .עֿפָארײא א לטרשי ןיא ךוזַאב
 ,1960 ,18 'װָאנ .ָטסעג ,1951 ,15 'וָאנ

 ןופ חצור טפיוה ןופ יודיװ רעד ---- 'ןב ןיטרַאמ :ךָאװ ןצ דָא 119 ----
 ,1960 ,9 'צעד .ה" ןָאילימ 13 ןופ עימערפ-ָאטעג יד ןָא טמעבג רעב
 'ביײא ןופ גגַאלטּפָא רעד .ןציטַאנ ---- ,12 ינַאי .טעטיזרעװיגוא רעגרובמַאה
 1061 1 ,1953 ,16 יבעפ .עידעגַארט רעטידיי יַאמ .סעצָארּפ ןַאמכײא םעד םורַא ---- רעד ןפ עטכישעג ןא ןרעפיצ ---- ,1961 ,23 יַאמ .סטעצָטרּפרַאמ ,2

 .םיובלעגיז רוטרא ןפ שא יד --- ןרָאװעג ןטלטהחַאב זיאשיס יא יו ----
 .1961 ,11 'טּפצס .ָטטעג רעועשרַאװ ןופ טיכרַא רעד
 םעד ןגעװ רעגטַאד .רד + ןציטַאג ---- | ,1953 ,18 'רּפַא
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 ,12 ץרעמ .ךובגָאט םעגעגופעג שירפ

2 

 ירּפַא .לירֿפַא 19 רעד -- עטַאד יד ----

9 1962. 

 .ךיופט 19 טפ טכטב רעגעי ןיט ----

 ,1962 ,11 ירּפַא
 ירַאפ ָטטעג רעד ךָאנ .ןציטַאג ----

 ,1962 ,11 יַאמ .גגו2מ8ז

 ןיא רָאי ףניפ : ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 1962 ,19 יצצד .ָטטעג רעװעשרַאװ

 ןופ טײברַאי .ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 ,21 ץרעמ .רגַאטשּפיוט-ָאטעג

 ירַאװ ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,9 ירּפַא .גנונָאמרעדיאטעג רערעש

93 

 :שידלעה יד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 י'סילַאיב ןיא דמלמ בקעי ןופ טייֵכ

 ,1963 ,18 ירּפַא .ָאטעג רעקָאט

 יַאמ רעטשרע :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 .1963 ,13 יַאמ .ָאטעג ןיא

 גנולעטשסיוא . ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 ,20 יַאמ .רגַאטשפיוט-ָאטעג ןופ

 .18 שלימ .ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 ,1963 !28 יַאמ

 ביבא לת ,סעיינ עטצעל

 יָאטעג ןופ גָשטרָאי ןיא ,טַאּפ בקעי
 .1959 ,5 יאמ .דנַאטשפיױא

 סָאר השעמ ןוא ןַאמכײא השעמ ----
 1960 ,24 יגוי .לעוװ

 ירַאװ ןיא דנַאטשּפיוא-ָאטעג רעד ----
 ,19623 ,30 ירּפַא .עש

 יד ןופ םישודס יד וצ הנעט יד ----
 ,1963 ,28 'צעד .סָאטעג

 .טמעג ןיא גנולעטשסיוא רעד םורָא -----
 | ,1964 ,19 'רּפַא

 סעבַאגסיוא ענעדיישרַאֿפ

 .ןריולרַאפ בָאה ךיא סָאװ סָאד ----

 ,1945 ,קרָאי וינ ,דניירפ רעקָאטסילַאיב

 רעטעברַא עשידי לָאמַא ןעטעג ----
 ,דניירפ רעקַאטסילַאיב .טָאטסילַאיב ןיא
 ,35 11955 קרָאי ןינ

 רעד ףיוא ןטלַאהעג עדער-הרכזה) רובכזי -----

 יטּפעס ,סערגנַאק-רוטלוק ןופ גנוציז-רוכזי
 .טנַאקַאב טינ עיצַאקילבוּפ -- (1948 6

 .טָטטסילַאיב ןןפ לוקרעדיװ  ַא ----|

1604 

 עיפַארגָאיל ביב

 ,ב ,1942 ,קרָאי ןיִנ ,ןבעל רעקָאטסילַאיב

2 144:142, 
 ,טרָאװ עשידיי סָאד .עטיטכיל יד הגח ----

 ,278-215 11959 ,1947 ,קרָאי וינ

 עשידי סָאז .ָשטעג ןיא םירוביג יד ----

 ,300-295 11955 ,1947 ,קרָאי ןינ ,טרָאװ

 עיגָאלָאטנַא .רעטכָאט טא רעטומ ----

 .טנגוי רַאפ רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןופ

 -415 :1969 ,קרָאי-ינ ,יסערגנַאק-רוטלוק,

4 | 

 'עשטראט ןופ םתהברוח יד רעביא ----

 ,ייאכנאש ,טלעװ רעזנוא .ָאטעג רעװ

 ,21 ,14 יגוי ;24 ,17 ,2 יַאמ ;26 'רּפֲא

 .1946 12 'גיוא 8

 ,ןדיי ןָאילימ 2 ןופ שא גרַאב םייב ----

 ,1946 ו25 יַאמ ,עקיסקעמ ,געװ רעד

 ,רמשמ .עטנילבערט ןופ ןבש+ח ַא ----

 ,28727 :1948 'רּפַא ,ןעכנימ

 יטּפעס ,ביבא לת ,רבד .ןזיטרפה דליה -----
0 1946, 

 -ָאטסילַאיב .קָטטסילַאיב ךעלטיּפַאק ----

 ;1948 ירּפַאץרעמ קרָאי וינ ,עמיטש רעק
3, 

 "פא רעװעשרַאװ ןכָאג רָאי 10 ----

 ,סערייא סָאנעוב ,לגיפש רעד .דוַאטש
 ,1953 ירּפֲא

 ןאמשש 1 ט/,מממ , ואסש ע סזא

 1608 2,417 ןאטזסמנ00:8 '11121 4

 1821 (0110110215. ואסט, 10, 1945.

------ 14082'8 /4/8 2240 /40101102. 128. 

18, 1947. 
6 08 1106 26 269 1608 ----- 

 8640966 210016ז0. 120. 24, 1948.

 1460 ע/47. 1610001242 (02153226/
 210162/0ו0160, ןאסט. 2, 1944. 122160-

 7114 200162/60שע, ןאסט. 18, 4

 ד'מסץע 1126 1404 210164.

 1066ק06061601/ 7610154 1055 867-

 ע106, ןאסשש "עסז8, 5604 143
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 םזילַאיצָאס ,גנוגעווַאב-רעטעברַא עניימעגלַא

 ןעלקיטרַא
 1921 זיב .א

 ,1920 ,15 ינַאי ,3 .נ ,עשרַאװ ,געװ רעזנוא .19095 רַאגַאי 9 םוצב .טַאּפ בקעי

 1999 -- 1921 .ב

 עשרַאװ ,גנוטייצסקלַאֿפ
 ,1921 ,21 ץרעמ .רעגעפ .טַאּפ בקעי

 ,1922 ,12 ירּפַא .הלילה יצחב יהיו ----
 .דניבַא טכַאג ןוט ליטש זיא סע ----

 .1922 ,28 ירּפַא
 ,1922 ,18 גיוא .טיורב ןבראװש םייב -----
 ,1922 ,11 ,8 'טּפעס .ןטניװ עטיור -----
 ,1923 ,23 ץרעמ .ץרעמ -----
 ,12 יטּפעס .רעטסעװש א ןצ ןירב ----

 ,1923 ,12 'טקָא 124 4
 ירּפַא .ןעניגַאב ןופ ןשריה יד יװ ----

8 19241, 
 ,1926 ,30 'רּפַא .גנַאג ןטימ -----
 ,1927 ,15 ירּפַא .ןפיש ערעזנוא ----
 ,1928 ,20 ירּפַא ןגער א טימ ןוז ט ----
 אמחל אחכ טיױרב עמערָא סָאד ----

 1921 ,1 ירּפַא .איגע
 יָארט ןּפױא ןעײג סָאװ עסיטייז יד ----

 ,1922 ,6 יַאמ .רַאומ
 אלפ ןוא תוילח ןופ ןפירקס סָאד ----

 ,(דנַאטשפיוא רעניװ) רענעּפ ןופ עט
 ,19234 ,18 'בעפ

 רעד ןוא ןיה ןפ לקילרַאק סָאד ----
 .ףרָאדסירַָאלּפ ןופ טלַאפ רעטיר
 ,1934 ,23 'בעפ

 ,1923 ,20 ירּפַא .דנַאל ןיא יַאמ ----

 עשרַאוו ,רעקעוויטנגוי

 ,(12) 4 ימונ .ןָאֿפ יד רעכעה .,רעגנוי ,א
 ,1924 ,1 יַאמ

 6 ימונ .טגגוי רעד ןופ שדוח רעד ----
 ,1924 ,12 יטּפעס ,(14)

 ינַאי .רָאי ןוּפ ץענערג רעד ףיוא ----
0, 1925. 

 קרַאי-וינ ,סטרעוורַאפ

 -עברַא טוזױט קיצפופ ,רעװעשרַאוװ ַא
 ,לרעּפ סקילעפ ןופ היול רעד ייב רע
 -ַאיצָאס עשיליוּפ יד ןופ רעריפ םעד
 ,1927 ,11 יַאמ .ןטסיל

 ןסיורג ןבָאה ןטסילַאיצַאס ,רענליוו .י
 עגליו ןיא ולַאװ טָאטש יד ײב גיז
 ,1927 ,13 ילוי .ןילבול טא

 ,ןטסילַאיצַאס עשיליופ ,רעװעשרַאװ .א
 ןטסידנוב ןוא ןטסילַאיצַָאס עשטייד
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 עשיליופ יד רַאפ ךיז ןקיוגײארַאֿפ
 ,1928 ,23 'בעפ .ןלטװ-םייס

 ייליופ רעטסואטאב רעד ירֹזַא יז ----

 ןיא יקסצישַאד טסילַאיצבַאס רעש

 "יוראפ סלַא ןרָאטעג טלײװעגסױא

 ,12 'רּפא .םייס ןשיליּפ ןופ רעצ

8, 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 עשילױּפ יד ןס סערגנַאק רעד ----

 ײסַאֿפ עקיטכיװ ַא -- ןטסילַאיצַאס

 ,1928 ,26 'װָאנ .ןליופ ןיִא גנור

 סעבַאגסיוא עועדנַא

 יַאמ { .טַאּפ בקעי
 ,76 :1930 ,3 יַאמ

 ,קרָאי ןיִג ,רעקעװ

 1968 -- 1999 .ג

 קרָאי-וװינ ,טטרעוורַאֿפ

 ןיא ךיז ןבָאה גנולצולפ .,רענליוו ,י
 .ןלָאלג ןכריק ןעגנולסוצ דנַאלָאה
 ,1944 ,4 ינוי

 ןבָאה רעפמעק סטייהיירפ ױזַא יו ----
 ךײרקוַארפ טײרגעגגצט םײהעג ןיא
 ,2 ילי ןטכַאלש-עיזַאטגיא יד רַאפ
4, 

 רעפמעק סטײהײרפ יד יױזַא יװ ----
 ןקירבַאפ יּבַאג טעטכינרַאפ ןבָאה
 .עיזַאװגיא רעד ברע ךײרקוַארפ ןיא
 ,1944 ,4 ילוי

 רַאפ טקעלּפטנַא טײטש רעדיוװ ----
 רעײרפ ,רעביל רעד טלעװ רעד
 ,1944 ,29 'טקָא .ךיירטוַארפ ןופ טסיײג

 'עטַארעג ןבָאה ןטסילַאיצַאס יװ ----
 .עיגלעב ןיא ןדיא טגזוט 20 טעװ
 ,1944 ,19 'וָאנ

 -ַאב ,שריעלַאבַאס ַאגרַאל זיא ואװ ----
 טסילַאיצַאס רעשינַאּפש רעטסואװ
 ,1945 ,9 יפעס ? רעריפ-רעטעברַא ןוא

 יָאּפ ,ןטסילַאיצָאס עשיכיירטסע יד ----
 ,עקירעמַא ןיא עגגנילטכילפ עשיטיל
 'טקָא .טײחַא קירוצ ןיוש ןרָאפ סָאװ
1 1945, 

 ןיא גנוריגער עשיטסילַאיצַאס יד ----
 יד ןוא רעדנעל עשיװַאגידוַאקס יד
 ןיא גנוגעװַאב .רעטעברַא עשידיא
 ,1945 ,2 'צעד .עטירעמַא

 עיצולָאזער עשירָאטסיה יד .טַאּפ בקעי
 ףױא עיצַארגימיא עשידיא ןגעװ
 .ס .א רעד רךופ ןָטשנעװנָאק רעד
 ,1946 ,21 יטקָא .ל ֹװָא

 רעסיורג רעד ופ ןעגנַאלסּפָא ----
 ,1947 ,19 יטקָא .טלעוװו

 ירעטעברַא רעשיטסיגומַאס רעד ----
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 87 סיוט זיא ַא1ַאדעלָאט רךעריפ

 יצעד .ָאטיסקעמ ןיא ײרעכאמ-שולעּפ

2 1948. 

 טדערעג ןבָאה סָאװ 1 1 0 יד ---

 ,1949 ,6 'בעפ .ץידגגירװש

 -ידגַאקס ןופ רעקלעפ עלעדייא יד ---

 .1949 ,3 'רפא .עיוװַאב

 'סטײהײרפ ןשינַאֿפש ןפ חנמלט -----

 '.ןקעגמוא ריא י"טגיפעג רעפצמעק

 רעטעברַא ןשידײ ןיא ןַאמ סענעמ

 ,1950 ,29 ץרעמ .טעצטיצנָאט

  ןוא ןעװעג זיא סםולב ןָאעל ןעו -----

 .חילת סרעלטיה ןופ ןטָאש ןרעט

 .1950 ,2 ירּפא

 קרָאי-וינ ,רעקעוו

 '.טטגעה עגעדײז ןוא ןקַארפ .טַאּפ בקעי

 ,1934 ,1 יַאמ .סעֶק
 יװָאנ .ןעגנונּפָאה עשיטסילַאיצַאס -----

,.1944 

 .ַאמ ןטשרע ןופ ןעגנולדנגַאװמוא -----

 ,1952 ,1 יֵאמ

 יַאמ יַאמ ןטשרע ןגעװ סעומש ַא ----

4 1954. 

 ,1 יַאמ יַאמ רעטשרע רעד רעדיװ ----

5, 

 קרַאי-וינ ,טפנוקוצ

 ;1951 יניײַאמ .יַאמ ןטשרע םוצ ,ּפ .י
3 ,. 

 -ָאס רענַאקירעמַא רעד ןיא סיזירק ----
 ;1951 'צעד .ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצ
4, 

 עײז ןוא רעטעברַא יד ,ןלַאװ יד ----
 ,410 :1952 יצעד .סגָאיוװי ער

 יַאמ ןט'ו םעד םורַא ----
9 229, 

 יַנוייַאמ



 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -193 ;1961 ינוייַאמ .יַאמ רעטשרע ----
4, 

 197 :1962 ינויײַאמ .יַאמ רעטשרע ----
8, 

 ןלַאעדיא יד :טַָאטנעמָאק .טַאּפ בקעי
 ;1964 ץרעמ .טײהגעגנַאגרַאּפ רעד ןופ
153, 

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 זיא סולב ןָאעל ןעװ .טַאּפ װועקנַאי
 טרעלטיה ןופ ןטָאש ןרעטנוא ןעװעג
 ,1950 ,5 ירּפַא .עילט

 ייירפ ןטינַאּפט ַא ןופ ענָאמלַא ןַא ----
 -עג, ַאיצנעלַאװ ןופ רעפמעס-סטייה
 ןיא ןַאמ םענעמוקעגמוא ריא "טיפ
 ,20 יַאמ .טעטימָאק-רעטעברַא ןשידיי
0, 

 זעברַא טימ ןשינעגעגַאב .טַאּפ בקעי
 יצעד .עילַארטסיױא ןיא רעריפירעט
2 1956, 

 עמַא ןיא ײטעברַא ןופ בוטיסויא ----
 ,1959 ,20 'טּפעס .עקיר

 רעטשרע רעד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1963 ,13 יַאמ .יַאמ

 זירַאֿפ ,עמיטש רעזנוא

 ַא :ךָאװ וצ ךָאװ ןפ .טַאּפ בקעיי
 :ַאיצָאס עשטייד ןופ טַאט עקיטכיװ
 ,1952 ,21 ינוי .ןעיורפ עשיטסיל

 ץנעװרעטניא : דָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 ײב וּטַאְקיִדביִס רעֶנַאקירעמַא ןופ

 ינאי .גנוריגער רעשיכײרטסע רעד

6 1955, 

 םוקנעמַאוצ :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 זעוַאב רעטעברַא רעגײמעגלא ןופ
 1955 ,4 יַאמ .ָאגַאקיש ןיט גנוג

 גנוקיגיירַאפ :דָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .ָא .ײא .יס ןא .ל .9 .א ןופ

 ,1955 ,23 'רָאנ

 ןענעז רעװ :ךַָאװ וצ דָאװ ןופ ----

 -עפָארֿפ פ רעריפ עטיטכיװ יד
 ןיא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלעגָאיס

 1955 ,14 יצעד ןעסירעמא

 .ליקסטיעג ןוא ועשטשורכ השעמ -----
 ,1956 ,9 יַאמ

 רעריפ .רעטעבראש רעגַאקירעמַא ----

 יָאקימ טימ ןציז ןצ פא ךיז ןגָאז

 ,1959 ,19 ינַאי .טימ ןײט יב ןעגַאי
 ךוד רעוט רעשיטסילַאיבַאס רעד ----

 ,1962 ,2 ילוי .סיאול

 ןגעק סנָאיױוװי דײרט יד :ןציטַאנ ----

 ,2 'װָאנ .םזיטימעסיטגַא ןשיטעיװַאס

2, 

 ,1963 ,13 יֵאמ .יאמ רעטשרע רעד ----

 סעבאגסיוא ערעדנא

 ןיא יטעברט ןופ בוט םוי .טַאּפ בקעי
 'טּפעס ,ביבא לת ,סעיינ עטצעל .עסירעמַא

5 1959, 

 לת ,סעײנ עטצעל .רעטסָאפ םַאיליװ-----
 ,.1961 ,ביבא

 ווו

 ןשינעעשעג עשיטילָאּפ ,ןעגנוריסַאּפ-טלעוו

 ןעלקיטרַא
 1921 ויב .א

 4 1920 ,20 'װָאנ ,40 .נ ,ענליוו ,גָאט רעד .ןפיש יד ןרָאּפ סע :ןטיטָאמ .טָאּפ ,י

 1999 -- 1921 .ב

 עשרַאוװ ,גנוטײצסקלַאּפ

 ,13 יני .טיגעטערעג ןגעװ .טַאּפ בקעי
,2 

 .ןליורג רעדנעלסור ןופ ןטכישעג .,ּפ ,י

 ,1922 ,3 'טפעס

 ,1922 ,19 יצעד .היוול רעד טימ ----
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 רעגײז רענעדלָאג ,סעיצסַא ,רענליוו .י
 ,25 יַאמ .טרַאמ רעשטָאמס ...ןטא
3 

 .ךיראיבײװ ןוא דלָאג ןופ .טַאּפ בקעי
 1923 ,3 ילוי

 ...גיצנַאד ...עשרַאװ ... ָאקָאל ----
 ,1923 ,6 ילוי .שעק ...ןילרעב

 ,1923 ,15 ילוי .טיג ןעֶגָטט סָאװ יד ----

 ,1923 ,3 יגיוא .רָאי ןייג -----

 ,31 יגױא ."ימיש,ג ןעמ טצנַאט ָאד ----
3, 

 ,1923 ,16 ינַאי .רעבמעװָאנ ----
 ײז םָאװ :ןבעל ןופ רעקיּטש ,יוװַאי

 יװָאנ .טכַאנ רעבלַאה רעד ןיא ןעוט
0 1923, 

 ,12 'טּפעס .רָאטסינימ 49 ,טַאּפ בקעי
2, 

 .םיחלג ןוא ןלַארעגעג ,ןרָאטסיגימ ----
 ,1924 ,31 י'טקָא

 ,1 ינַא .השעמ ַא לָאמַא ןעװעג ----
6 

 .סיאור ןענײז רימ ,גיגעק רעה ----
 ,1926 !7 יַאמ

 ,1926 ,4 ינוי .תוקלמ ךָאנ ----

 ,1926 ,18 ינוי .פָארַא ןוא ףיֹורַט ---

 יָאה יד ןוא ןיול רעד ,טולב סָאד ----
 ,1926 ,6 'גיוא .גנובעפ

 'יױערפ םייב רָארוקָארּפ רעד /,5 ,י/
 ,1926 ,3 יטּפעס .טגעד

 .אירַאמ ןיִגינעֶק יד .טַאּפ בקע'
2 1926. 

 עקימַאלפ ןוא ערעטסניפ 8 .םַאּפ בקעי
 1930 ,13 'טּפעס .עידעגַארט

 רעטנוא ןטַאטוּפעד .ןהעג יד ,װ ,י
 ילצנײא ןיא ןוא רעטסגעפ עגעכעלב
 ,1930 ,14 יטּפעס .ןרעמַאס

 .עקירעמַא ןיט ךײ א .טַאּפ בקעי

 ,1920 ,22 'טּפעס
 ןופ המחלמ ַא טטַאמ ןעײג ןדײ ,וו ,י

 יטּפעס .םי ןצרַאװש ןזיב ןשיטלַאב
3, 1930, 

 ,טַאּפ בקעי
1 

 .לגיופ 131 ןוא ףלעװ ירד ----
 .1931 ,23 ינַאי

 "וװָאנ

 ,16 ינַאי זאג טימ ןעמַאד

108 

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןרא רעבעװ רעד רַאמוא דעמכַאמ ----
 ,1931 ,6 'בעפ .עגנָאלד רעגעג רעד

 טשטַאֿפעג טָאה סָאװ דךײ רעד ----
 1931 ,13 'בעפ .ָאװַארב

 ,6 ץרעמ .סָאריּפַאּפ ַא ופ ךיור ----
1, 

 ,1931 ,10 ירּפַא .תורוש יד ןשיװצ ----

 ןרָאװעג זיִא רעלעפקַאר ןַאשוד ----
 ,1931 ,28 ינוי .רעדרַאילימ סיוא

 .סלָאװ ַא ,ךײא טעב ךיא ,טליּפש -----
 1921 ,17 ילוי

 ,1921 ,21 ילוי .טסוגיוא רעקיטולב -----

 י'רַאבמָאב ןענַאלּפָארע רעטגזיוט ----
 1931 ,4 יטּפעס .ץנערָאלּפ ןריד

 .למיה ןטעביז ןופ עסַאק רָאּפש יד ----
 ,1931 ,11 'טּפעס

 יטּפעס .וָאקרָאזַא ןוא ץעיװַאגסָאס ----
6 1931, 

 .רעבמעטפעס ןטןצפופ ןופ םליפ ----
 ,19231 ,18 'טפעס

 ןוא ףניפ ןופ גנולמַאזרַאפ ַא ףיוא ----
 ,1931 ,23 יטקָא .ריקגַאב קיסיירד

 .סעקסַאמ זַאג א ךעלדײמילוש ----
 ,1931 ,20 'טקָא

 ,15 'װָאנ .סגקעטש עבעצמוג ןשיװצ ----
1, 

 .1931 ,20 יװָאנ .ייקרעט ןגעװ ----

 ,1931 ,4 יצעד .ףנעג ןצ ליפשרָאפ ַא ----

 יצעד .דָאװ רעד ןופ ןַארקע ןפיוא ----
1, 18, 25, 1931. 

 ,8 ינַאי ןבעל ןפ ןַארקע ןפיוט ----
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 ,1922 ,22 ינַאי .דלָאג -----
 ,1932 ,25 ינַאי .דַארג סיברעפ טימ ,ּפ ,י
 .טגיזעג ןבָאה ןטַאוגַאמ יד .טַאּפ בקעי

 ,1932 ,5 'בעפ
 ,/ 'בעפ .ןליװ ורָאטסיגימ עלַא .יליוו

2,, 

 ,1932 ,12 'בעפ .ןכַאז עטושּפ ,טַאּפ בקעי
 ,1932 ,19 'בעפ .ןרעגָאילימ -----
 ,19 יבעפ .עיצַאקָאװָארּפ עשידיי א .יליוו

2 
 "ַאניד םעד ןענעּפָאװטנַא .טַאּפ בקעי

 ,1922 ,26 'בעפ .טימ
 ירַאּפ רעד ןיא תעל חעמ ןצכעז ,ּפ ,י



 רוז ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ,"עיסנעטרַאה , עטוחה זָאלג רעטכַאמ
 ,1932 20 ץרעמ

 סוילוי ןופ םורָאפ ןפױט .טַאּפ בקעי
 -ַאֹפ רעסיורג 8 ןעװעג זיט רַאזעצ
 1932 ,26 "רּפַא .רַאר

 ,8 יַאמ ןעמעטא ןב טפול יװ ,יליוו
2 

 -ןוא ןעגווצירפשגײארקָאֿפ ןגעק ----
 ,19232 ,10 יַאמ .גער ססַאלש ןרעט

 יַאמ .רעמיזעב עקידרעײפ .טַאּפ בקעי
0 19232, 

 יַאמ .טלעװ רעד ףיוא עגָאװערט ----
7 1932. 

 יטסישַאּפ ןופ רֶאי ַא ,עילַאטיא .ּפ .י
 ,1932 ,3 יני .ערע רעש

 .ןסישטיוא ןָאילימ ןעצ .טַאּפ בקעי
 ,1932 ,3 ינוי

 :ךעגײז א ןופ ןעזעג טלעװ יד ----
 ,1922 ,24 ינוי .רעכַאמ

 ןיז; רעדָא יץַאלַאֿפ חעש ירד; ----
 ,1932 ,13 ילוי ."ץייז טשינ יצ

 סע ואוװ ,טנורגּפָא םייב דניִק ַא ,9 .י
 ,1932 ,21 ינוי .טיוּט רעד טרַאװ

 זיוה ןסײװ ןיא טציז ָארעג .טַאּפ בקעי
 ,12 'גױא .לדיפ ןפױא טליּפש ןוא
9,922 

 םקופ רערטיכ ַא ,טיורב לטיטש ַא ----
 ,1932 ,26 יגיוא .רעדניק עװיַאג -- טא

 ,29 יניוא .עמַאד יד ריא טנָאק יצ ,יליוו
6,192 

 יא דוס ַא םוא טײג סע .טַאּפ בקעי
 ,1932 ,9 יטּפעס .טלעװ רעד רעב

 יטּפעס .גנובעלפיוא ןֶא טמוק סע ,יליוו
0 19232, 

 ןעמ טָאה טיַארמעד ןיא .טָאּפ בקעי
 ,28 'טקָא .דליב סידרָאֿפ טנערברַאּפ
2 

 ישזדישז ,יליוו
 .19232 ,11 'צעד

 םויה רדס רעד רעדָא םיסיגה לע ,יליוו
 ,1932 ,29 'צעד .דרָאֹל ןופ

 ,1933 ,2 ינַאי .בוטיסוי דובכל ----
 ,19233 ,24 ינאי .םזינַאגילוב-ָאטיוא -----

 ,5 'בעפ .הסיחש עליטש ַא ,טַאּפ בקעי
3, 

 .שזודישז ,ישזודישז

 עשנעג ןופ "ןטסירַארעט, יד יב ----
 ,1933 ,21 יבעפ .פד

 "יוודיטז} + "רעלטיה לײהג .יליוו

 ,21 יַאמ .םזיגיב סיקסװטמד ןא
3, 

 ןוא ריפ טרעדווה ריפ .טַאּפ בקעי
 ,1933 ,16 יני .רָאטסיגימ ץיצכעז

 .םעטא עטגאד ןוט עטטדגעשטַאס -----

 .1933 ,15 'טפעס

 ,19223 ,29 יטפעס .לגיופ רעיולב רעד ----

 ,1933 ,11 יטקָא .רעטלעפ ייווצ עֶטַאט ----

 יטקָא .ןגײטש א ןלַאּפ סעיצקַא ----
0 1933, 

 ,1933 ,27 'טקָא .רעילפ ייווט -----

 ,19233 ,17 'װָאנ .2500 ןופ 1 ----
 ,1933 ,1 יצעד .טרָאּפשזדירב ----

 ,1933 ,12 ינַאי .דגַאֹל ןטריּפוקָא יא ----
 ,19234 ,2 'בעפ .טייטראי -----

 'ַאלפ ןוא תוילת ןופ ןעּפירטס סָאד ----
 1934 ,18 'בעפ .רעגעפ ןופ ןרעט

 רעד ןוא ןיװ ןופ לטילרַאט סָאד ----

 .ףרָאדסירַאלּפ ןפ ץלַאֿפ רעטױר
 ,1924 ,23 'בלפ

 טעװ גרובמעהרַאטש טשריפ ןעװ ----

 ,1934 ,2 ץרעמ .ןעלכיימש ןרעהפיוא

 טימ ןוא ןטעקַאג ןפיוט ןסײמש ----
 ,1924 ,5 ץרעמ .הליפח ַא

 8 ןץיט ןטיגעעשעג יירד ----
 ,1934 ,23 ץרעמ .גָאט

 ,1934 ,13 ירפא .סעצגיקסולעשט יד ----

 עלעגירס א טימ יטסטעלארג ןַשי ----
 ,1924 ,27 'רּפַא .ט12ב3

 יכעבעג סָאד ןוא רעלדניװש רעד ----
 ,1934 ,4 יַאמ .לטטגעמ ץיד

 ,רעדירב ווא רעײטַא7 ,ישזדישז ----
 ,1934 ,13 יאמ

 ,1934 ,15 ינוי .ידוד חבל -----

 ,29 יני ןגעקטנא טפיול גוצ רעד ----

4, ' | 
 ילוי .ןסלעבעג טרעהעג בָאה ךיא ----

3 1924. 

 'ןטרפ הטס0ס םעגײשרעדנואװ ןיא ---

 1934 ,20 ילֹוי .טססיצ
 ,1934 ,17 'גיוא .ןעמוקמוא סילרעג -----

 .1924 ,28 'טפעס .טיײיט רעזנוא ןיא -----

 ןעיורג
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 ,23 'װָאנ .טולב ןוא עביל ,טלעג ----
4, 

 יד ןופ עגעבירטעגסױרַא טימ ---
 ,30 'װָאנ .ךיירסנַארּפ ןופ ןבורגגליוק
4, 

 ,1934 ,3 יצעד .ןציטַאג ,יליוו
 .דָאװ רעד ןופ ףיול ןיִא .טַאּפ בקעי

 ;18 ,11 ,4 ינַאי 1934 ,28 ,21 ,14 'צעד
 ירּפַא :29 ,15 ,8 ,1 ץרעמ ;24 ,15 'בעפ
 ילוי 415 ,14 ינוי ;24 ,17 ,10 יַאמ ;12 5
 ;1936 ,11 יטקָא :16 'גיוא ;26 ,19 ,12 5
 יֵלֹוי ;5 ינוי 429 ,8 יַאמ ;17 ,12 ,3 ירּפֲא
 יװָאנ 17 יטקָא 27 יגיױוא ;24 ,17 ,10 3
 ,1936 ,26 'צעד 23

 ,1935 ,17 'בעפ יבישטַאשַאב ,יליוו

 ןסלעבעג טרעהעג בָאה ךיא .טַאּפ בקעי
 ,1935 ,6 ץרעמ .ןרעלטיה א

 .ןגערפ ךיד טעװ ןז ןײד ביוא ----
 ,1935 ,17 ירּפַא

 ,1925 ,27 יַאמ .ןכַאל טיב רָאט ןעמ ,יליוו
 רעד ןוא עשטוד רעד ,גינעסק רעד .----

 ,1934 ,9 יטקָא .רעקיּפס

 ,16 יַאמ .רעװעג טימ ךעלטסעק ----
6, 

 .עיגַאּפש ןופ רעביפ רעד .טַאּפ בקעי
 .1926 ,31 ילוי

 ,1936 ,14 יגיױא .עיִגַאּפש ןייק ןייג ----

 "עסיטנַא סקעז טימ העש רַאּפ ַא ----
 ,16 'טקָא .רעטעברַא ןײא ןוא ןטימ
6, 

 יװָאנ .ןליפעג עכעלטסירס ערעײז ,יליוו
1, 1936. 

 ,4 יצעד .עיבקעל עשיבגַאּפש ,טַאּפ בקעי
6, 

 לגגי שידײ א ןגעװ עטכישעג ַא ----
 ַא ןופ טנַאה יד טשוקעג טָאה סָאװ
 ,1937 ,8 ינַאי .עיִגַמַּפ רעשיליוּפ

 ,15 ינַאי .ךָאװ רעד טפ ףיול ןיא ----
7, 

 ,1938 ,7 'טּפעס .תודוס ,יליוו

 .ביורד ןקיצומש טימ עקטַאי ַא ----
 - ,1938 ,12 יטּפעס

 ַא ףיױא םיכסמ ןיב ךיא .טַאּפ בקעי
 ,1938 ,30 יטפעס .טיצסיבעלפ

10 

 עיפ ַא רג ָאיל בי ב

 .ןבירשעג טלָאװ ךיא סָאװ ןגעװ ----

 ,1938 ,4 'טקָא
 .ןענָאסַאמ יײװצ ןעזעג בָאה ךיא ----

 ,1938 ,7 'טקָא
 רעסיורג רעד ןופ ןטכישעג עגיילק ----

 .1938 ,9 'טקָא .טייצ

 ,1938 ,10 יטקָא .סידלוש ןעגײז רימ -----

 יטקָא .טעקַארעטומ ןעײטש  ײז ----

4 1938, 
 ,1938 ,16 'טקָא .טדער ןילרעב -----

 "? סיוא סע ריא טלַאה יװ; ----

 ,1938 ,30 'טקָא

 ,11 'װָאנ .ןעגנוטײצ ןופ גראב ןיא ----

8, 
 ישטײד ףױא תונמחר טָאה דיי ַא ----

 ,1938 ,25 'װָאנ .דנא?

 קרָאי-וינ ,טייהיירֿפ

 (עשרַאװ ןופ ןצנעדנַאּפסערַאק)

 ךירַאי ןשיטילָאּפ ןפיוא ,רענליוו ,י
 .1922 ,4 ינוי ןליוּפ ןיא

 'עג 8 ,ןַאג עדגקיטש ,עקווּפַאל -----
 ירא רעד ןא טאטופעד רענעדווב

 ,1922 ,12 ינוי .סָאלק רעטעב

 יני .עדנעגעל עכעלרעדגואוו ַט יװ ----

0 1922, 

 יני .רעדלעפ יד ףיוא טילב סע ----

0, 1922, 

 1922 ,7 ,6 'טּפעס .רעטנָאלּפ ַא -----

 ,1922 ,27 יגיוא .ַאיססָאר ַאקשוטַאמ ----

 .ליוּפ ןקיטנײה ןרעביא עזײר ַא ----

 - 1923 ,5 יַאמ

 "'עצ ךיז טָאה האמ עצרַאװש יד ----

 ,1923 ,13 יַאמ .ןליוּפ רעביא טעילוה

 ינוי .ליוֿפ ןיא תולד ןוא סעיצסָא -----

5 1923, 

 ,1923 ,15 ינוי .סעבמָאב ןצַאלּפיס -----

 ןעסוירכ םיריזח טוזיוט קיצנַאװצ ---
 ,1923 ,17 ינוי .ןליופ רעביט

 ןשרעה ןטנַאלוקעּפס עשיפרָאד 54 ----
 .1923 ,4 ילוי .ןליופ רעביא

 ײרעפיוז ,שינעילוה ,תוגז ----

 ,1923 ,8 'צעד .הוטח עדליוו

 ןוא



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא -

 קרָאי-וינ ,סטרעוורָאֿפ
 (עשרַאװ ןופ ןצנעדנַאּפסערָאק)

 ןופ רעדרעמ רעד .,רץעוװועשרַאװ .א
 טלײטרוארַאפ זדָאל ןופ טנעדיזערּפ
 ,1927 ,4 ינוי .טיוט םוּב

 עטצעל יד טפ לכה ס רעד ,9 .י
 ,5 ילי .עשרַאװ ןיא ןלַאװטָאטש
 טטעא|

 ךיז טָאה ןלױּפ ןיא .רעוועשרַאוו .א
 ינאי .ףמאק לַאװ רעד טרעקַאלּפעצ
3, 1928, 

 ןפ רעשרעה רעד ,יקסדוסליפ ----
 יבעפ .ןלַאװ עגיטציא יד ןוא ,ליופ
5 1928, 

 ןיא ןלַאװ יד ןופ לכה ךס רעד ----
 ,1928 ,28 ץרעמ .ןליוּפ

 ןופ זעװרעג ןוט טרעדורעצ ןליופ ----

 .טָאגעס ןיא עדער ַא סיטסדוסליפ

 ,1929 ,22 ץרעמ
 ןלַארעגעג ענײז ןוא יקסדוסליפ ----

 ןליופ ץנַאג ןוט בוט סםוי רעװַארּפ

 ,1930 ,28 'גיוא .ועורעג דיא

 קרָאי-וינ ,רעקעוו

 ,28 ינוי .ןָאסידע טעליוטעגקעװא .,יוװַאי

0 

 זיא רעלעפעלַאר ןַאשוד .םָאּפ בקעי

 ,19 יטּפעס .רעדרַאילימ סיוא ןרָאװעג

1 1068. 

 ,9 ינאי .ףנעג וצ ליּפטרָאפ ַא .טַאּפ ,י
2 999, 

 ;1922 ,2 ירּפַא .יריקַארַאב .טַאּפ בקעי
6, 

 ןעוװעג לופ זיא ןסיורד רעד א ---
 ,1932 ,20 ירּפַא .וז טימ

 1968 -- 1999 .ג

 קרָאי-וינ ,סטרעװרָאפ
 .קנַארּפ ןיא ןבָאה סיצַאג יד יװ /,ּפ ,י/

 .עבעל עקידלושמוא ןסָאשעג ךייר
 ,1942 ,9 יגיוא .תוגכשמ עֶקיִד

 ךיז ןליפ ןשטײד יד טא ,רענליוו ,י
 'לוש טיג ךַאזו ץיא ןײק ןיט ץלַא
 ,1944 ,17 'צעד וגיד

 ,25 ץרעמ .דיירטסע םורַא טיטילָאּפ -----
5, 

 םעד טימ ךערפשעג ַא .טַאּפ בקעי
 םעד ,קסישטיַאלָטסימ רעריפ-םירעיוּפ
 ,10 יי ליפ ןופ רעימערפ-עציװ
6, 

 ןטילגגע ןִֵט טימ דערּפשעג ַא ---
 יַאפ ןיא עגַאל רעד ןגעװ טַאמָאלּפיד
 ,1946 ,14 ילוי .עגיטסעל

 עכלעוװ ףױא תולת ףלע יד ---
 יד ןעגנעה ךָאװ עגיטנײה ןלעװיס
 ,1946 ,13 'טקָא .פעֶק עשיצַאג ףלע

 רעד ןופ ןכערברַאפ רעסיורג רעד ----
 ,1946 ,20 'טקָא .טייב רעגיטגייה

 'םעסא רעד ײב טעז ןעמ ןעמעװ ----
 ,3 יװָאנ .סגָאשײג דעטייוי ןופ ילב
6, 

 רעסיורג רעד ןופ ןעגנַאלטּפָא ----
 ,1947 ,19 יטקָא .טלעוו

 יעגיצגרַאהבילי ערעזנוא ----
 ,1948 ,22 'בעפ

 ַאגידגַאטס ןופ רעסלעפ עלעדייא ----
 ,1949 ,3 ירּפַא .עיוו

 "עג ןײז ןוא רעגעבג רעטלַא רעד ----
 .ַאערָאק ןיא ןוז רעגעלַאפ

 .םיגכט

 קרַאי-וינ ,טפנוקוצ
 הרזמ ףיוט סעיזיװיד עשטיײד ,ּפ ,!ו

 ,153 :1952 'רפא .ברעמ ןוט

 -יזערפ רעגטסירעמַא רעײג רעד ----
 ,1 :1961 י'נַאא .טנעד

 עצרַאװש יד .ןרַאטנעמָאק .טַאּפ בקעי

 ןטכערעג רעײז ןלעטשּפַא טיג ןלעװ
 ,280-276 :1963 'גיואיילוי .ףמאס

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 ,18 יצעד .סײװ ןוט ץרַאװש .טַאּפ בקעי
5, 

 נטיל לטעטש ןיא עטירעמַא ץנַאג ----

 ,1957 ,9 יטקָא .טַאר

 'עגס ןוא רעדליב רעגַאטירעמַא ----
 .1958 ,1 'בעפ .סעב
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 'צעד .עטירעמַא ןיא עצרַאװש ןופ ילי .ץלעפ ןטימ רעגָטילימ רעד ----

3, 1958, 4 1955. 
 לָאבמיס רעד -- יסול ןירעסטַא --- -- רעדירב ןעגײז ןשטנעמ עלַא ----

 .טכער ןשטנעמ רַגפ ףמאָק רַאפ ."עבלעג ,עגיורב ,עסייו ,עצרַאװש,
 ,1956 ,6 ץרעמ ,1958 ,20 'טפעס

 ףמַאס רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ --- ףיױוא סילב ַא -- רָאי ַא טעװַא ---
 .עקירעמַא ץיא טכער עליטיצ רַאּפ ,1960 ,17 ינאי .טירוצ

 ,1957 ,14 ינאי ןרעדָאפ ןשטנעמ ערעטלע 15,000 ----
 ןב עקירעמַא טריפ יבֲאר טסצי ---- ,1960 ,28 יַאמ .ףליה עשיגיצידעמ

 ,1957 ,5 'צעד .הנב2 רעד ןופ טגעדיזערּפ ןײז טעװ רעװ ----
 יַני .עיבַאנימירקסיד ןגעק ףמַאע ---- ,1960 ,5 'גיוא ? עקירעמַא

 ,1958 ,2 .עקירעמַא ןץא ןלַאװ טגעדיזערּפ ----

 ,12 יַאמ .עטירעֶמַא ןיא שטניל רעד ---- .1960 ,3 'טּפעס

 29 ןיא ןלַאװ טנעדיזערּפ יד ךָאנ ----
 ירּפַא .עטירבַא םורד ןופ עדנַאש ַא ---- ,1960 ,15 יװָאנ .עקירעמַא

 : ,1969 3 'עמַא ןופ טגעדיזערפ רעײנ רעד ----

 עיצַאטסעפיגַאמ עשימָאטַא יטנַא ---- .1960 ,23 'צצד .עקיר
 ,1960 ,20 'רּפַא .עיגלעב ןיא ןפ סױרַא ײמרַא םולש עײג ַא --

 "ימירקסיד ןגעק עיצטטסעפיגַאמ ----- ,1961 ,19 ץרעמ .עטירעצַא

 ,1960 ,30 יַאמ .עיצַאב .טלעװ רעד ןופ גגטגרעטנוא ברע ----

 -עמַא יא ולַאװ יד ברע :ןציטָאג ---- ,1962 ,16 'וָאנ
 ,1960 ,29 'גיוא .עקיר "עג טָאה ןוז סידענעס טנעדיזערפ -----

 .גניק ,.ךרד ןופ טסערַא :ןֿציטַאג --- .טטימ 12 טימ העש 239 טבעל

 .1960 ,9 י'װָאנ ,1963 ,18 'גיוא
 ףטינועעשעג עסידהפרח :ןציטָאג ----

 יװָאנ .סגעילרָאריג ןיא ןלוש יד ײב יוראפ ,עמיטש רעזנוא

 . 1960 69 יה :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ .טַאּפ בקעי
 -שורב ןוא רעוַאגעדַא :ןציטַאג ---- .1951 ,24 יגיױא .טלעװ

 960 ,9 יוָאנ ,ןשטטייד עלַא ןפ גבוס ץרעמ ןטייהכיילגרסאר ווא עיצאגימ

 יָנייִק עסײװ ןופ ףמַאק :ןציטָאנ ---- ,1952 1

 41960 ,13 'צעד .עצרטװש ןגעק רעד רעגַאסירעמַא :דָאװ וצ דָאװ ןופ ----

 "ןיג ןיא רעליטש זיא סע .ןציטָאנ --- ,3 יַאמ .דגַאלשטײד טימ ךַאמּפָא

 .1960 ,20 'צצד .סנעילרָא 22

 טיײהטנוזעג סידעגעק :ןציטָאג --- רעטרעפ רעד :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 .1960 ,21 'בעפ .םַארגָארּפ -ַארַאלקעד יוטא רעד ןופ גָאטרָשי

 טנגוי רעגַאטירעמַא יד :ןציטָאג --- ,22 'צעד .טכערךשטנעמ ןגעװ עיצ
 1961 ,20 ץרעמ .ײמרַא םולש רעד ןיא 22

 גנולדנַאה עטקידהוושמ :ןציטָאג --- 41993 רָאי סָאד זנוא טגנערב סָאװ ----

 ,30 ץרעמ .איגישזדריו טַאטש ןופ .1953 ,12 ינַאי
 ,1 ײרעמַא עיײג יד ןייג טעװ ןיחואװ ----

 "װָאנ .טלעוװווור רָאגעלע :ןציטָאג --- ,19 י'נַאא ? עיצַארטסיגימדַא רעֶנַאס
3, 0 1962. 

 םעד ןגעװ :ךָאװ וצ ךָאװ ןפ --- ךָאנ תוטורכז :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----

 יוק ןָאדרָאג רעילפ דובכל בוט'םוי ,1955 ,26 יַאמ .ןייטשגײיט טרעבלַא

 .1963 ,10 יַאמ .רעפ ןעמעלבָארפ :ךָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 ןיא לָאג עד :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----
 ,1963 ,28 יַאמ .עקירעמַא

 "רַאװש ,עטייוו .ךָאװ וב ךָאװ ןופ -----

 ,1963 :28 יַאמ .עצ
 טכער עכײלג :ךָאװ ןצ ךָאװ ןופ ----

 .1963 ,16 ינוי .עצרַאװש רַאפ

 לטיל לטעטש ןיא עקירעטַא ץנַאג ----

 ,1967 ,9 יטקַא .טַאר

 .םעגעצס רעגָאקירעצַא -----|
7, 

 יד ןעגנערב טעװ סָאװ דײ רעד ----

 ,1957 ,8 'צעד .הבבל רעגאסירעמַא

 ,4 ילוי .ץלעּפ ןטימ רעגָאילימ רעד ----

8 

 ,"רעדירב ןענגײז ןשטנעמ עלַא; ---
 ,1958 ,23 'טּפעס

 ינָאָק ןוא סרָאגרעװַאג ןופ ןלַאװ ----

 ,11 'טקָא .עקירעמַא ןיא טײלסערג
,8 

 "עג ןגגוי םעד ןופ עידעגַארט יד ----

 ,1959 ,12 יַאמ .רעקרַאֿב קעמ רעג

 ,22 יװָאנ

 ילָאטש טגזיוט טרעדנוה ססעז ןעװו -----

 ,1959 ,6 'גױא .ןטײרטש רעטעברַא

 קאר השעמ ןט ןַאמנײא השעמ ----

 1960 ,24 ינוי .?עוו

 -ַארד רעד ןופ טְסַא רעטשרע רעד -----
 ,1960 ,8 ילוי ."לעװקַאר , עמ

 ןןפ טגעדיזערפ ןײז טעװ רעוװ ----
 .ידעגעק רעדָא ןָאססי ,עסירעמַא

 | ,1960 ,7 'טקָא
 ןיא טַאװ טןעדיזערפ יד דָאג ----

 ,1960 ,18 י'װָאנ .עסירעמא

 'עמַא ןיא טגעדיזערּפ רעײב רעד ----

 1960 ,30 'יצעד .עקיר
 סיורא טעװ ײמרא סולש עַײג ַא ---

 ,1961 ,24 ץרעמ .עקירעמא ןופ

 ,1962 ,19 יִנֲאי .עיצַאזיטַאמַאטיוא -----
 "זיוױה ןסײװ  ןיא רעיורט רעפיט -----

 ,1963 גיוא .עקירעמא ןיא

 סעבאגסיוא ערעדנא

 .עיזָאװגיא ןפ ןעהעש ןיט .טַָאּפ בקעי
 1077 :1944 ילוי ,קרָאי ןיִנ ,טייצ רעזנוא
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 ןעגנוביירשַאב-טיונ ,ןשזַאטרָאפער

 ןעלקיטרַא

 1999 -- 1921 .ב

 עשרַאװ ,גנוטייצסקלַאֿפ
 ,13 ילוי .רעטוצ אליק יײװצ ,םַאּפ בקעי

3. 
 ,1923 ,23 'װָאנ .סגשיק יײװצ -----
 יצעד .ןעגנַאגעגסיוא זיא דגיק סָאד ----

7 1923, 
 ןפמעט ַא טימ ןכטרבעצ ּפעק יד ----

 ,19241 ,17 'בעפ .טנעמורטסניא
 ייוט סָאד -- ןבעל ןופ רעסיטש ,יװַאי

 ,1924 ,14 ילוי .טעזָאלק ןיא דגיק עט
 ,19 'טקָא .209/6 206510016 .טַאּפ בקעי

4 
 ,1925 ,20 ינַאא .קָאטש ןטפגיפ ןופ ----
 ,1925 ,20 'װָאנ .ןייג טרעדגוח ----

 .ענַאמָאטַא ןַא ,טעב ַא ,עּפַאש ַא ---

 .1925 ,11 'צעד

 ,1928 ,23 יאמ .טכטנײב עשראװ ,יווַאי

 ירַאװ ןופ סעידעגַארט ןוט תודוס ----

 .21 עװָאדָארגָא ,זיוה'לדניפ רעװעש

 ,5 ,4 ינוי ;31 ,230 ,29 ,28 ,27 ,24 יַאמ
0, }14, 17, 1928 

 "עג שירעטסיה טָאה שטנעמ רעד ----

 ,1928 ,15 ,12 11 ילוי .טבײװ

 ,17 ,16 ילוי .דניק ןײימ טעװעטַאר -----
8, 1928, 

 ,10 ,9 יטּפעס .טכַאג ןיײיא ןיט יורג ----
1, 1928, 

 .1928 ,18 יטקָא .ןעמוסעג לָאמ ריפ ----
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 ,11 'בעפ .ָאטשיִג ןעגײז ןליוט ןייק ----
9, 

 ןופ ןסילוק יד רעטניה .טַאּפ בקעי

 ,18 ,17 ,15 'בעפ .ץֶאכַאֿפ רעװעזיל

 ,4 ,3 ץרעמ ;28 ,26 ,25 ,22 ,21 20 9
5 6 7 10, 12, 14, 17, 1929, 

 "עג רעלטעב ןיוש זיא ןעמ ןעװ ,יוואי
 ,1929 ,21 'רּפַא .ןרָאװ

 יבָארק ףיוא ןרעלעק ייװצ ןיא /,5 ,י/

 ,1929 ,21 ירּפַא .סַאג עגלַאמ

 "עגּפָא ,טירב ןֶא ,םײה א ןָא .יווַאי
 -- עגעפרָאװעגסױרַא ןא עטרַאנ
 ? ןָאט טנעטעג ןעד ךיא בָאה סָאטװ

 ,1929 ,3 יַאמ 11929 ,30 ירּפַא

 ךָאנ ןעמוקעג יז זיא עטירעמַא ןופ ----

 ,1929 ,12 ,9 יֵאמ .רגיק א

 .דיל ןטצעל ןכָאנ עידעגַארט יד ----

 ,1929 ,17 יַאמ

 .סגיװעג עסיורג סָאד טיצ ןעמ ----

 | ,1929 ,17 'טּפעס

 ,12 ,11 'טפעס .ןבעל ןוֿפ םיוש /,ּפ ,י/
 ,17 'װָאנ ;31 ,28 ,23 ,16 'טקָא ;25 6

9, 
 ןָאָק א ןבילברַאפ זיא ריא ןופ ----

 ,1929 ,20 'װָאנ .טרעוװ

 ןילעטַאט רעד ןיױש טעװ ןגרָאמ ----

 .1929 ,24 'װָאנ .ןײז טיב

 יצעד .טצגַאטעגסױא ךיז טָאה יז ----
,1929 3 

 ,1929 ,5 יצעד .עיבַארב רעד ----
 ,11 'צעד .רעטסעװשגטגַארק יד ----

9, 
 רָאּֿפ 8 ,ריט ןיט פַאלס ַא .טַאּפ בקעי

 .1930 ,19 'צעד .עגָאלדַאּפ א ,ךיש

 סָאװ ןשטנעמ ןגעװ ןטכישעג .יװַאי

 ,17 ,16 ו15 'צעד .גנוטייט ןיא ןעמוק

2 23, 29, 30, 1930. 

 ,19231 ,8 ,7 ינַאי ןֿפָטלטגַא זיא רע ----

 .טכַארבעגמוא טָאה רעטומ יד ----

 .19231 ,15 ,14 ,13 ינַאי

 ,27 'נאי .ןעמוקעג עדײײב ןעבײז ײז ----

8, 29, 19231. 

 ,9 ,8 'בעפ .טבע7 סעלסעד יבאג ----

1 
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 .ןןשטנעמ 8 םעגײא ןגעװ ,טַאּפ בקעי
 ,1931 ,2 ינַאי

 ,19231 ,19 ינוי .הריד ַא ןָא שטנעמ ַא ----

 ,רעװלָאװער ןטימ רעטָאפ רעד ,יווַאי

 1931 ,5 ,4 ילוי

 ירֲאּפ רעד ןיא תעל חעמ ןצכעז ,ּפ ,י

 ,1932 ,20 ץרעמ .עטוה-זָאלג רעטכַאמ
 ירּפַא .טוג זיא שטגעמ רעד .טַאּפ בקעי

5 1932, 
 ײר רעד ןיא ןעגָאטשעג ןיב ךיא ----

 8 ןוא תוצמ ָאליק 2 ןעמוסַאב וצ

 ,1932 ,20 'רּפַא .רעייא
 לָאמ ײװצ טָאה סָאװ דניק סָאד ----

 ,1922 ,13 יֵאמ .טקיטעפשרַאפ

 .ליפ ןופ עגיײא -----

 אישזַאק הא טפעזוי ,ַאגיודַאי .יליוו
 רעקבַאמַאלט ןיא הרוח רפס רעד יב

 ,1932 ,29 יטקָא .עגָאגַאגיס

 'ןָאגעג ןעגײז רעדניק עגיײלק ךיפ ----

 ןעװעטַאר ךיז עשרַאװ רעביא ןעג

 ,1932 ,1 'װָאנ .טיוטירעגנוה ןופ

 א טעלעג זיא גערב םיב .טַאּפ בקעי
 .1932 ,9 'צעד .דניק טיט

 ,גנוטײב ַא ןופ טײז ןײט ףױא ,יליוו
 .19232 ,22 'צעד

 5 'בעפ .הטיחש עליטש ַא ,טַאּפ בקעי

3, 
 עשגעג ןופ יןטסירָארעט, יד ייב ----

 ,1923 ,21 יבעפ 7

 ,8 'טּפעס .קידצ רעצינעשזַאק רעד ----
0 12, 18, 26, 27, 28, 19323. 

 'לַאמ .געג ןיא ץַאלַאֿפ רעשידיײ ט ----

 ,1933 ,4 'טקָא .ןעיילא סיקסטעשט

 ,2 'װָאנ .הסיפת עקיבײא ןיולב ,פ ,י
3, 

 .טסערפ טײטש ןסירד .טַָאּפ בקעי
 ,19233 ,15 'צעד

 .1934 ,5 ינאי .ןדליג ייוװצ בילוצ -----

 ,גָאט ןעױרג 8 ןיט ןשיגעעשעג 9 ----
 ,19234 ,23 ץרעמ

 ,1934 ,30 ץרעמ .ןריט ייווצ ןשיווצ -----

 ענײז ,אטשטול רעטעברא רעד ----

 ,30 'ירּפַא .בייװ ןוא רעדניק ײװבצ

4 

 ,25 יַאמ .טולַאב ףיוא גגיטימ רעד -----

4 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 עגעפרָאטעגקעװַא 1000 ןשיװצ ----

 627 ,26 ,25 ,24 ,23 ,21 ילוי .רעדניק

 וכ ,4 ,3 ,2 ,1 'גיוא ;31 ,30 ,29 8

8 9 10, 11, 12, 15, 1934. 

 ,9 'טּפעס .הבישי רערימ רעד ןיט ---

4, 
 'טּפעס .םלוע תיב ןפיוא ירדג לב -----

1 1924, 

 ןטימ ןפיוא טליפש דניק ןיילק ----

 יטּפעס .טָאט עשיגַארט עסיורג ַא סָאג

6 27 1924 

 טיִג זיא גנוועלרָאּפ 8 סָאװרַאפ .ּפ ,י

 .השעמ עחמא ןַא -- ןעמוקעגרָאּפ

 .1934 ,5 'טקָא

 "ייֵלָק ןופ ָארַאגיּפ ײרעסיורג רעד ----

 ,1934 ,7 ,6 'טקָא .לטעטש םעג

 שטנעמ ַא ופ ןבעל סָאד .טַאּפ בקעי

 .1934 ,2 'װָאנ .סעטָאלז 240 ווא

 1934 ,9 יװָאנ .הירב לקעפ 8 ןופ ----

 "ןליוק ןופ ענעבירטעגסיורט טימ ----

 ,1934 ,30 'װָאנ .ןיירקגארפ ןופ ןבורג
 .1935 ,7 'טּפעס .טגלע ןופ ןצנירּפ -----

 רעדניק עגײלק טימ ןעויורעטגיא -----

 1935 ,4 'טקָא ןבאז עסיורג ןעװ

 גָאט 8 ופ ןטנעמַאמ עקינײא .טַאּפ ,י

 ,1936 ,11 ינוי .רַאמטָאק-םָארגָאּפ ןופ

 ךיוא זיאיס -- סביוא רעקיטישּפ ,יליוו
 .1936 ,13 ינוי .ןכַאל ןצ ןעװעג

 ןופ ןטכישעג ןוא רעדליב .טַאּפ בקעי

 ,1936 ,15 ינוי .סעצָארּפ רעקיטיש9פ

 יטישפ רעד ןופ עגעצס'לַאגיפ א ----

 ,1936 ,17 ינוי .עמַארד רעק

 .טלײצרעד טָאה עטסָארַאטס רעד ----

 ,1936 ,18 יֵנֹוי

 .סעצָארפ רעקיטישפ ןופ ףיול ןיא ---

 1936 ,19 יגוי
 רעשיקעדנע רעד וופ םיוב טכָא ----

 ,1926 ,44 יני .הדגה
 ,22 ינוי .סעצָארּפ רעקיטישּפ ןפיוא -----

6 

 טָאה ןָאסגרעב ןעװ ןטלעװ ײװצ ----

 ,1936 ,24 ינוי .טדערעג

 רָאָנ רעדרעמ ןײק טיג ןעגײז ײז ----

 ,1936 ,24 ינוי .תונברק
 רעטיטישפ ןט3צעל ןופ ןדָאזיּפע ----

 ,1936 ,26 ינש .גָאט
 "עג ןופ לײטרוט ןרַאפ רעסיטישפ -----

 ,1936 ,27 ינוי .טביר
 טָאה טילאומש רעקירָאי 6 רעד ----

 -ַאגַאס 'םעדעמ ןײא ןדער ןבױהעגנָא

 ,1936 4 ילוי .עירָאט
 "רעד יקסװָאטנימ קילאומש סָאװ ----

 1936 ,5 ילוי .טְלייֵג

 רעטסגיפ זיא עשרַאװ ןיא ןעװ ,יליוו

 ,1936 ,4 יגיוא .ןעװעג

 4 טולב ןפיוק ריא טפרַאד רשפא ----

 ,1936 ,8 'גיוא
 ,13 יגיױא .רעטכָאט ןײז רַאפ המקנ ----

6, | 
 ןיא ןעמוקעג זיא עלעדיײמ ןיילק א ----

 .19236 ,23 'צצד .עיצקַאדער

 קרָאי-וינ ,סטרעוװרַאֿפ

 'ָאק ןוא עקירעיױרט .,רעװעשרַאו ,א

 'תיב רעטעשרַאוװ ןיא רעדליב עשימ

 ,1927 ,27 ץרעמ .לביטש-ןיד

 'עגַארט ןעילימַאֿפ עשידיײ יײיװצ ----

 .1928 ,25 'נאי .עשרַאװ ןיא סעידעג
 ײװצ ןןפ םירבק יד ײב סענעצס ----

 .םלוע תיב רעװעשרַאװ ןפיוט םייבר

 ,1928 ,2 יַאמ
 ךיז ןעװעדָאה סע ואװ זיױה סָאד ----

 ,15 ילוי .רעדניק עגעפרָאװעגרעטנוא

8, 
 "עגמוא ןענייז טָאװ ,סרעטומ יירד ----

 טכוזרעפייא ,טאררַאפ בילוצ ןעמוס

 1929 ,19 'בעפ .גנולפייוצראפ ןוט
 א זיא "סטאפ; רעגטסירעמַא רעד ----

 ןיא רעלדויוש רַאפ לטימ רעטוג

 .1929 ,13 ינוי .ןליוּפ
 "קירב - דרָאמטסבלעז} רעד ----

 1929 ,3 יגיוא .עשרַאװ
 ןיא

 1969 -- 1989 .ג

 ןדײ עטלַא עקידריװקרעמ .טַאּפ בקעי
 'סטגבעל עטנַאסערעטניא רעײז ןוא
 ,1949 ,27 יװָאנ .םעטבישעג

 ,4 'צעד ."טסיכרַאגַא רעד לדיײז ----
9, 

 ןופ -- געװ רערעװש ,רעגנַאל ןייז ----
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 'בשומ ןזיב קָאטסילַאיב ןיא לסעג ַא

 ,1949 ,11 'צעד .םינקז
 יַאטש עקירעמַא ןיא תורוד ףניפ ----

 ןשידײ ןטסטלע םעד ,םיא ןופ ועמ

 ,18 יצָעד .טלעוװ רעד ןיא רעמזעלסק

9, 

 ,1949 ,25 יצעד ...!ו יז 82 ,רע -- 86 -----
 ןךיא בײװ ןייז טניז רָאי ןעצ ןיוש ----

 ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא ןברָאטשעג

 1950 ,1 ינַאי .ריט ןיט טבילרַאּפ
 רעטלַא ןַא סָאװ ןרעה ןצ יאדכ ----

 סעביל עגײז ןגעװ טלײצרעד ןַאמ

 .1950 ,15 ינַאי .לָטמַא ןופ

 ןיא רָאי 78 ןופ רעטלע רעד ןיא ----
 טשרע זַא ,םיא ךיז טבוד עֶסירעמִט
 ףױא ןטילפ ןבירטעג רע טָאה ןטכעג

 ,1950 ,22 ינַאי .ןליוּֿפ ןופ ןרעסַאװ יד

 סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד

 .יטסיכרַאג8 רעד לדיײז  ,טַאּפ וװעקנַאי

 1949 ,19 'יצעד

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ,1950 ,24 'נאי ..,יז 82 ,19 86 -----
 ןיא בייו ןײיז טנגיז רָאי ןעצ ןיוט 2...

 ץלַא ךָאנ זיא רע ןוא ןברָאטשעג

 .1950 ,20 ינַאי .ריא ןיט טבילרַאפ

 "'עצַא ןיא רעקיזומ סעריוד ףביפ -----

 ןטסטלע םעד ןופ רעמַאטש עלקיר

 / .םלעװ רעד ןיא רעמזעלס ןטשידײ

 ,1950 ,4 'בעפ
 :ַָאטישז רעטניה רעדלעװ יד ןופ ----

 ןיג ןיא םיגײקז ועשיומ ןזיב רימ

 ,1950 ,11 'בעפ .ץרָאי

 ןיא רָאי 18 ןופ רעטלע רעד ןיא ----
 טשרע זט םיא ךיז טכוד ,עטירעמַא

 ןרעסַאװ יד ףיוא ןבירטעג רע טָאה

 ,1950 ,25 'בצפ .ןליופ ןופ ןטילּפ
 ביוהגָא ןכעלײרפ 8 טימ עסיימ ַא ----

 ,22 ץרעמ ףָאס ןבעלײרפ טיג ווא

20 
 רעטלַא ןַא סָאװ ןרעה ןצ יַאדעט ----

 סעביל עגײז ןגעװ טלײצרעד ןַאמ

 ,1950 ,25 ץרעמ .לָאמַא ןופ

 אש

 ןקורדנייא-עזייר
 ;1925 -- לארשייץרא ;1925 -- עינעמור

 עּפָארייא-ברעמ ;1930 -- ןטַאטש עטקיניירַאפ
 --- עינַאּפש ;1925 --- דנַאברַאפנטַאר ;19323 ---
 ;192871927 -- ןטַאטש עטקיניירַאפ 7
 -- עיקַאװָאלסַאכעשט :1927 -- עקיסקעמ

 עדַאנַאק ;1929 -- ןטַאטש עטקינייראפ 8

 רעכיב
 -רַאפנטַאר ןרעביא) עזײר ַא .טַאּפ בקעי

 יוז 318 ,1926 ,עשרַאװ ,(דנַאב
 ,1946 ,קרָאײינ ,ָאקיצ .רעייפ ןוא שא ----

 יז 2

 ןעלקיטרַא

 ;1948 -- עקיסקעמ 41946 -- ןליוּפ ;1939 ---
 -- דנַאלשטיײד-ברעמ ;1948 -- עקירעמא-םורד

 -- עקיסקעמ ;1949 -- לארשי:תנידמ 9
 לארשי-תנידמ 1956 -- עילַארטסוא 0
-- 1957, 

-10461 .1176 606 49265, 241 148608 
 22110021 11217618141069 101055, אֹסוִש

 צסנ;, 1947, 254 ץע.

 1989 -- 1921 .ב

 עשרַאוו ,גנוטײצסקלַאֿפ

 "רַאװ ןופ ןַאלּפָארע ןטימ .טַאּפ בקעי
 .1923 ,20 ילוי .גרעבמעל ןײסק עש

16 

 (קיצנאד) עטָאװק יד ןסָאלשעג ----
 ,1923 ,7 'טּפעס

 -ָאסָא דוװָאד : געװ ןופ וירב .טַאּפ .י



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 .(עינעמור) טרָאּפעשטַאּפ ,סַאּפ יטסיב

 ,1925 ,15 ינוי
 ,1925 ,16 ינוי (עינעמור) ןאד ישזומ

 ינוי .(עינעמור) ץיוַאגרעשט רעביא ----

6, 1925, 
 "עמור ןוָפ טָאטשטּפיוה רעד ןיא ----

 ,1925 ,7 ילוי .(עינעמור) ןעיג

 ץרא) עפַאי ןײק ףיש ןטימ .טַָאּפ בקעי
 1925 ,22 ,21 ,20 ילוי ,(לארשי

 סעינָאלָאק עשינַארַאב יד רעביא ----

 ,1925 ,4 'גיוא ;31 ,28 ,2 ילוי ,(י"א)

 םעד רעטווא -- תוצובק יד רעביא ----

 ,6 5 'גיוא ,(לארשי ץרא) עובלג גרַאב

0, 1925, 

 .(לארשי ץרא) רעבַארַא יד ןגָאז טָאװ ----

 ,1925 ,7 יגיוא

 לילג ןיא -- תוצובק יד רעביט ----

 ,1925 ,11 'גיוא .(לארשי ץרא) ןילעה

 ביבא-לת -- דירַאי ַא למיה ןפיוט ----

 ,1925 ,14 'גיוא .(לארשי ץרא)

 טּפַאכ ןעמ א דרע טפיוק ןעמ ----

 ,1925 ,21 יגיוא .(לארשי ץרא) תואיצמ

 ץרא) החיגגד -- עניטסעלַאּפ רעביט ----

 ,1925 ,25 'גיוא .(לארשי

 ירַא ןעמוסַאב רעטעברַא ןעֶגָאק יצ ----

 (לארשי ץרא) עגיטסעלַאּפ ןיא טעב

 ,1925 ,1 יטּפעס ,28 'גיוא
 סע יזַא יװ .רעמַאלט עטסוּפ יד ----

 ןיא "םײה עשידײג יד סיוא טעז

 יטּפעס (לארשי ץרא) "לארשי ץרא;
4 1925, 

 ץרא) םידיסח רעגָאלבַאי יד יב ----

 ,1925 ,11 יטּפעס ,(לארשי

 ןיא -- תרגס -- תרנכ -- תכלס ----
 םיפובה רה ןפױא טעטיסרעװיגוא

 ,1925 ,18 יטּפעס .(לארשי ץרא)

 עטשידיײ יד רעדָא טבש רעשידיי ַא ----
 ,1925 ,25 'טּפעס .(לארשי ץרא) ןסַאמ

 :סםעלָאֿפ עגיײמ ןופ -- טלעװ ענעי ----

 ,2 'טקָא (לארשי ץרא) ןציטַאג רעגיט
5 

 סעסרעשטשַאי טימ טכַאל ןעצמ ----

 ,1925 ,16 'טקָא .(לארשי ץרא)
 יד רעדָא -- חילע עטרעפ יד ,יווַאי

 ,1925 ,15 'װָאנ .(לארשי ץרא) עטירד

 ןלײה עשידרערעטנוא ײװצ ,טַאּפ בקעי
 ,1926 ,13 'גיוא .(עיצילאג"-חרזמ)

 יגיוא .(עיצילַאג-"חרזמ) רעטסעיגד םייב ----
3 1926, 

 ךײט ןוא ןוז ,רעדלעװ ,גרעב ----
 .1928 ,29 ,23 ילוי .,(שיצילַאג -חרזמ)

 עסיײװ ףניפ ןגעװ חירב 8 .רענליוו ;י
 .1929 ,9 'גיוא ,(קינעקסורד) סעטשטמאק

 -עברַא רעדײלס טגזיוט 39 .,טַאּפ בקעי
 ,21 'בעפ .(ןטַאטש .פ) ןטײרטש רעט
0 

 ,(ןטַאטש .פ) טעברַא ףיוא טכער ----
 ,19230 ,17 ץרעמ

 ,פ) דרַאילימ ןעצ ןופ לַאז ַא ----

 ,19230 ,17 ץרצמ .(ןטַאטש

 ,24 ץרעמ .(ןטַאטש .פ) עקירעַא טא -----
0, 

 גוומיטש עסיצרַאה ,עדגצגעלג א ----
 ,19230 ,31 ץרעמ ,(ןטאטש .פ)

 (ןטַאטש .פ) רעטסגגעג ----

0, 

 ,(ןטַאטש .פ) טימרָאקסעמ םַאדַאמ ----
 ,1920 ,6 יַאמ

 ,1930 ,16 יַאמ ,(ןטַאטש ,פ) םוב -----

 "אנאק) טטנָארָטט ןיא טּפַאשקגעב ----

 ,1920 ,1 ינוי .(עד

 ,1930 ,6 ינוי .(ןטאטש .פ) עצרַאוװש -----

 רעד ףיוא טריטסערַא העש ףגיפ ----

 ינוי ,(ןטאטש .פ) ץענערג רעגַאסיססעמ
9 19230, 

 "טייג ןדלָאג;ג א "ססיפ ןיוט; ----
 ,1930 ,19 ינוי ,(ָאקסיצנַארפ ןַאס)

 (ןטַאטש .פ) רעגיה ןאילימ ףניפ ----
 ,1930 ,26 ינוי

 ,פ) עינרָאפילַאק ןיא גרַאב ַא ----

 .19230 ,27 ינוי ,(ןטַאטש

 ,פ) דוטילָאה ןץא געט רַאּֿפ ַא ----
 ,1920 ,4 ילוי ,(ןטאטש

 ,(ןטַאטש .פ) טרָאיריג ףיוא סילב א ----

 1930 ,11 ילוי
 טסיא ףיואש טנבערב רעײפ  ַא ----

 ,1930 ,18 ילוי ,(ןטאטש .פ) ייודָארב

 .פ) עֶטירעֶמַא ןיא יםזינָאיײז; ----
 ,1920 ,24 ,22 ילוי ,(ןטַאטש

 רעגטקירעמַא רעד ןיא ןטסידגוב ----

 ,18 ירּפֲא
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 עיֿפ ַארג ָאיל בי ב

 ,(דנַאלָאה) רעביפילַאװ ןיא דנַאלָאה ---- ,1 יגיוא ,(ןטַאטש .פ) עיגַאּפמאק-לוש

 .1933 ,19 ירּפַא ,0
 :סמַא ןיא טנָארּפ רעכעלטײהנײא ---- ןרָאװעג עילַאס זיא "טיירלָא , רעד ----

 .1923 ,20 ירּפַא (דנַאלָאה) סַאדרעט ,1930 ,8 'גיוא ,(ןטַאטש .פ)

 יַאה) 11 רעמוג אדראבלא טסעיק --- 'ו טוב ןעמ יװ ,לעגש ,ּפַא ירָאה ----
 ,1933 ,23 ירּפַא ,(דנַאל יגוא .(ןטַאטש .פ) סרעבַארטגטלָאװ

 רעשיזעגוטרָאּפ רעטלַא רעד ןיא ---- ,1920 5
 -ָאה) ןדיי ןָאילימ ײרד ןעגװַאד לוש ףיוא טלגערפעג ,טעלטָאס-ריזח א ------

 ,1933 ,28 ירּפַא .(דנַאל ןקישײלפ 8 ףיוא טגנַאלרעד רעטופ

 ,(דגאלשטייד) גרובמאה ןוא ןלעק ןיא ----- ,1930 ,25 יגױא ,(ןטַאטש .פ) רעלעט
 ,1933 ,20 ירּפֲא לוש עשידיײ יד טבעל סע ןמז לכ ----

 ,3 יַאמ ,דנַאלָאה עגעפָאלטנגַא יד --- רימ ןבעל גנַאל יזַא ,ןלױפ ןופ
 ,3 ,1930 ,29 יגיוא ,(ןטַאטש .פ) ךיוא

 'ברעמ) ןוּפש סגײטשגטכיל ףיוא ---- יטקָא ,(ןטַאטש .פ) "סס, רעשידנוב ----
 ,19233 5 יַאמ ,(ץּפָאריײא ,1920 6

 "ָאמעדלַאיבָאס טנויױוט טרעדנוה --- רבח ןוא טפַאשדגײרפ ןופ געט .,וו ,י
 ,1933 ,8 ,7 יַאמ (קרַאמנעד) ןטַארק ,1931 ,25 'גיוא .(ץיװָאנרעשט) טפַאט

 ןפױא ךיוא ןױש ןד ײג ,סעזָאמ --- .ַאגחרומ) ןצַאיַאּפ עמערָא ,טַאּפ בקעי

 ,1933 ,10 יַאמ ,(עּפָארייא-ברעמ) רעייפ 1931 ,28 'גיוא .(עיציל
 (דנַאלשטײד) רוכיש זיא דגַאלשטײד --- כו ופ עיצַארטסנָאמעד ַא ףיוא ----

 ,1933 ,12 יַאמ יבעפ .(דנַאלשטיײיד) ןילרעב ןיא רענגַאב
 רענעד עשיטסילַאיצַאס עגנוי יד ---- ,19233 4

 ,1933 ,14 יַאמ .(קרַאמנעד) -שטייד) דנַאלשטיײד רעביא סערַאמכ -----

 רעטנעצ רעד ןאיטסירק גינעק רעד ---- ,1933 ,25 'בעפ .(דנַאל
 יַאמ .(קרַאמנעד) לוש ןיא ןעמוקעג זיא ץרעמ .(דנַאלגנע) ןָאדגָאל ףיוא ןקילב ----

.1932 ,9 .1933 0 

 ןענערב סגּפױהרעטײש ןעװ .טַאּפ .+ .גָאמעד המחלמ"-טוַא ןַא ףיוא ---
 ,1933 ,24 יַאמ .(דנַאלשטיײד) (דנַאלגנע) ןָאדנָאל ןיא עיצַארטס
 ןעּפָאק ןיא טרעצנָאק ַא .טַאּפ בקעי ,1933 ,14 ץרעמ

 .1933 25 יַאמ .(קרַאמנעד) ןעגַאה לרָאק ףיוש דוב ןופ ןזיור עטיור ----
 ןוײ עשטײד טימ סגעװרעטנוא ---- .1932 ,17 ץרעמ .(דנַאלגנע) רבק סקרָאמ

 1933 ,26 יַאמ .(עּפָארייא-ברעמ) רעטסמעה ןפ טנעמַאלרַאפ ןיא ----

 ,עייביװג ןופ רעטעג יד ןשיװבצ ---- ,1933 ,24 ץרעמ .(דנַאלגנע) ןעדרַאג
 ,30 יַאמ (דנאלָאה סעבעלעצ ,ַאװַאי ץרעמ .(דנַאלגנע) ץיירטגקַאה ןוא ביל -----

1 19233, 3, 
 ןחירב ןבײרש לעװ ךיא סָאװ ןגעװ --- א ןשיגעגעגַאב ,ןעגנולמַאזרַאפ -----

 ,1 'װָאנ (.פ .ר) רגַאברַאפרטַאר ןופ ירּפַא .(דנַאלגנע) ןָאדגָאל ןיא ןסעומש

6 19233, 5, 

 .(.פ .ר) דַארגגיגעל ןייק געװ ןפיוט --- רעװ -- ןטנטילירב ,ןטגאילירב -----

 | ,1935 ,8 'וָאנ ,10 ירּפַא ,(עיגלעב) ןטנַאילירב ףרָאד
 סָאמ ןיא ןעגנורעייּפ-רעבָאטקָא יד ---- ,3

 ,1935 ,12 'װָאנ .(.פ .ר) עװק (עיגלעב) טײהגײא ןצ געװ ןפיוא ----

 ץַאלּפ ןטיר ןפיא טלָאּפ סָאד ---- .1933 ,13 ירּפַא
 .1935 ,14 'װָאנ ,(.פ .ר) (עיגלעב) "עגנוי יד רימ; ,"ןייג ----

 יַאב רעשיטעװַאס רעטשרע ןײמ ---- ,1933 ,17 ירּפַא
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 יקוא ףױא רענָאיַאו עשידײ ײרד --- שטיװעײלָאקיג ײֵלָאקיג -- רעטנַאק

 1926 ,1 ינַאי (.פ .ר) עגיַאר ,1935 ,15 יװָאנ .(.פ .ר) ווָאקלָאק

 יבירסטלָאפ רעד רעדײגש עקלַאצ ---- 'װָאנ (פ .ר) טָאקס9 ןיא ןעמולב ----

 ,1936 ,3 ינַאי .(.פ .ר) רעט .1935 ,7
 סרעטכיר ןרַאּפ ןבעל ךעלטיטש --- .גוי יד -- ַאעטַארדנַאסקעלַא ַאגיג ----

 1936 ,5 ינאי (פ .ר) שיט ,1935 ,19 יװָאנ (.פ .ר) ןירעגישזניא עג

 "ןעיררפ ןסַאג ענעזעװעג; ,רימ --- רעד, םירבַאּפ רעדַארגניגעל ןיא ----

 ,1936 ,7 ינַאי ,(.פ .ר) ,(.פ .ר) "טסילַאטנעמורטסגיא רעגנןי
 ַא ףױא םלצ ןײק טי טלעטש ---- ,1935 ,22 יוָאנ

 ,1936 ,10 ינאי .(.פ .ר) ןסידעבעל "ַארגימיא עגייז ןוא ןַאשזדיבַאריב ----
 רבט סןיּפילָאטס זיאיס ואװ ,טרָאד --- ,23 'װָאנ (9 'ר) ןטיקבעלגעמ-עיצ
 ,19236 ,13 'נאי ,(.פ .ר) 5

 ןרעלעס עשידרערעטנוא יד ןיא --- .רסַאב טָאה סָאװ ךיק'קירבַאּפ יד ----
 "ערװַאל רעקסרעשטעפ, רעד ןופ ,24 'װָאנ .(.פ .ר) ןָאפ עטיור יד ןעמ
 ,1936 ,14 ינאי .(.פ .ר) - ,5

 יָאְסו בולס ןשידײ רעװקסָאמ ןיא --- רעלסװטָאלװַאּפַארטעֿפ רעד יא ----
 ,1926 ,17 ינַאי .(.פ .ר) "טסיגומ ,1935 ,26 'װָאנ .(.פ .ר) גנוטסעפ

 םכילע'םולש ,"בוט; רעמו לוש --- רעװעיליסַאװ ןפיוא זה ַא ןיא ----
 ,19236 ,19 ינַאי (.פ .ר) רעיק ,סַאג יװָאנ (פ .ר) עיגיל עטרעפ ,לזניא

 "ידי ןגעװ טסעומשעג ןבָאה רימ ---- ,1935 9
 ,1936 ,21 ינַאי (.פ .ר) רוטלוק רעש ָאלעס עיָאקסרַאצ רענעזעװעג יא ----

 ּ : ר ,1935 ,1 יצעד .(.פ .ר)
 ,1936 ,24 ינַאי .(.פ .ר דנַאנ ןטיורג ןופ רעדניק עניילק ---- "על ןיא ןשינעגעגַאב עשידיי יירד ----

 יד ןיא ןאילימ סימיירד ווא פא 1 ,5 ,3 יצעד ;('פ .ר) דַארגניבג

 1936 ,26 ינַאי (פ .ר) ןלומ רו 8 ו* ןוָאװַאז ,ןקירבַאּפ ןיא ----
 .1936 ,29 ינַאי .(.פ .ר) טוטיטסגיא ןשיג ָגַאדעפ ן עוטסָאמ { (.פ .ר) רעטעברַא עטושפ ןשיװצ --- :ַאגַאדעפ ןשידײ רעװקסַאמ ןיא --- 1935 ,8 'צעד ..9פ .ר)
 .1935 ,13 'צצעד

 'עברַא יו עשידײ טגזיוט 9230 --- ַא טנערב סישטעפירפ ןפיוא; ---
 .1936 ,31 ינאי ,(.פ .ר) רעט -ַאעט'ילַאמ רעװקסָאמ ןיא ילרעייפ

 יבעפ .(.פ .ר) טגָארּפעילימַאפ ןפיוא ----- ,1935 ,13 'צעד (.פ .ר) רעט
 ,1936 ,2 יצעד .(.פ9 .ר) ןעיוב ןפ סָאּפע רעד ----

 .(.פ .ר) ןוטסַאװטיל טימ סעומש ַא ---- | ,1935 ,5

 ,1936 ,7 'בעפ גנולעטשסיוא ןַא ןופ ןלַאז יד ץט ----
 ךיז ןוא ןרעלמוא ךיז זומ ןועמ ---- .1935 ,17 'צעד .(.פ .ר)

 ,1936 ,14 'בעפ .(.9 .ר) ןטוטמורַא 4.9 .ר) ןסַאג רעװטסָאמ רעביא ----

 ףלושכיוה א סמוקיגכעט ,ןלוש ---- 1935 ,20 'צעד
 ,1936 ,16 'בעפ ,(.פ ,ר) טיג ןטרעטעל טָאה סקרַאמ לרַאק ----

 .ר) ןריפססעש -- םיִא ןבָאה רימ ---- ,1935 ,22 'צעד .(.פ .ר) טרַאנעגּטַָא

 1926 ,22 ץרעמ (פ ימָאק ןוא ןטסירָאטקַארט עשידיי ----
 469 .ר) ןעגעגעזעג ךיז ײג ךיא --- יצעד (.פ .ר) רעדלעפ יד ףיוא רעגייב

 ,1936 ,22 ץרעמ ,19235 ,4
 ,(פ .ר) "סטוג סָאדלַא ,טנוזעג יז; --- עלַא טימ ,שלירװַאג ,רעטיימורט ----

 ,1936 ,27 ץרצמ .1935 ,27 יצעד .(.פ .ר) תוחוכ

 ץרעמ ..9 .ר) טירב רעטצעל רעד --- .(9 .ר) סעפעטס רעמירק ףיוא ןדײ ----

 ,1936 9 ,1935 ,29 'צעד
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 עיפַארגָאיל ביב

 טעומש -- עקירעמא ןופ טירב --- 29 ינַאי (צינַאּפש) עינַאּפש ,דולַאס -----

 י'רעטגניא רעד ןופ רעציזרָאפ ןטימ ,7

 .ןטַאטש .פ) יססגיבוד .ד יח לַאגָאשעג אּפש) ַאנָאלעסרַאב ןייק געװ ןפיוא ----
 ,.1937 4 'רּפַא .1937 ,31 'נֲאי (עינ

 "ניטסקעט טנזױט 225 ןָאילימ | --- -ַאּפש) עיױַאּפש ןיא ןשינעגעגַאב ----
 .פ) טריזיגַאגרָא ןרעװ רעטעברַא 1937 ,5 'בעפ ,(עינ

 .1937 ,15 ינוי ,(ןטַאטש יַאּפש) א1ָאלעטרַאב ןיא טגװַא ןַא ----

 יָאטש ןרעביא ןטעקיּפ ,ןענַאלּפָארע ---- .1937 ,7 'בעפ .עינ

 יגֹוי ,(ןטַאטש יפ) רלעפ-המחלמ סעבעל ןיא טכַאנ ןטימ ןיא םרטלַא ןא ----

 ,1937 8 ,1937 ,8 'בעפ .(עינַאּפש) ַאגָאלעטרַאב
 ירא ןופ ןָאשגעװנָאק רעד ףיוא ----

 .1937 ,25 ינוי .ןטַאטש .פ) גניר-רעטעב 1927 ,9 'יבעפ
;, : 

 (עקיסקעמ) לוש רעגַאקיסקעמ ַא ןיט יַאק ןיא ןעגיירַאפ עשיטסילַאיצַאס

 יי ,1937 2 ילוי (עינַאּפש) יסעס ָאינָאטנַא עינָאלַאט

 דנַאל שילרעטסױוא ןַא זיא סע ---- ,1937 ,12 'בעפ

 (עינַאּפש) ןיסַאקַאינעב ףרָאד ןיא ----

 1937 ,9 ילוי .(עקיסקעמ) עקיסקעמ .(עינַאּפש) טגַארּפ דלָאּפָאעל ,דולַאס ----

 -קעמ ןיִקצָארט .ל ייב העש רָאּפ ַא ---- / 1937 ,13 יבעפ
 ,1927 ,14 ילוי .(עקיס רעלַאגָאיבַאגרעטניא רעד ןיא ןדיי ----

 יֿבָא יד ןגעװ יקבָארט טגָאז סָאװ ---- ,1927 ,16 'בעפ ,(עינַאּפש) עדַאגירב
 רעטיר רעד ןפ ּפעק עטקַאהעג טגָארפ'רעײּפ םעד ןופ סורג ַא ---

 1937 ,16 ילוי עקיסקעמ) ײמרַא ,1937 ,19 'בעפ .(עינַאּפש)
 ןָאװעג ןסָאשרעד ןענײז סָאװרַאפ --- אקסעוא ײב עדַאגירב'םרוטש יד ----

 -קעמ) ןלַארעגעג עשיטעװָאס 8 יד ,1937 ,21 'בעפ .(עינַאּפש)
 ,1937 ,17 ילוי ,(צקיס םייב ןוא אטעירּפ רעטסינימ םייב ----

 ןוא יקלָאּפ רענַאקיסקעמ א --- .צָאס רעד ןופ רַאטערקעס-לַארעגעג
 "יסקעמ) "עיצולָאװער יד, ,לושילטימ ָארעגָאמַאל עיגַאֿפִש ןופ ײטרַאּפ
 1937 ,23 ילוי עק 1937 ,28 'בעפ .(עינַאּפש)

 יגיוא .(עקיסקעמ) עטיטקעמ ןיא ןו" ---- -ָאי ךיציּפָא נוי ןטימ סעומש ַא ---

 1937 ,13 6 'בוּפער ןופ ןז םעד ,ןענרַאב םיִבַט
 (ןטַאטש .פ) רוב ןטימ רעגײז רימ ---  -ַאּפש) רעטסיגימ-גנודליב רענַאקיל

 ,1937 ,15 'גיוא

 ,(ןטַאטש .פ) ךעלעטגיוו רעבַאקיסקעמ -----

 .1937 ,29 'גיוא

 טסַאג א ןרָאפעגסיורט ז"א סע ----

 ,27 יגױא .,ןטַאטש .פ) עשרַאװ ןייק

 1927 ,3 ץרעמ .(עינ

 יַאּפש) ןטרַאװ ןצ טניולעג טָאה סע ----

 ,1937 ,4 ץרעמ .(עינ
 "ַאװ ןיא ןָאילעטסַאק ץַאלְפ ןפיוט ----

 ,7 ,1937 7 ץרעמ .(עינַאּפש) שיסגעל
 .פ) טרָאיריג ןיא טקײרטשימ יװ ---- -אּפש) עיגטפש ןיא ןשיגעגעגַאב -----

 ,1927 ,10 יטּפעס ,(ןטַאטש י1937 ,12 ץרעמ ףעיג
 ירַאב ןופ עיצַאטס-ָאידַאר רעד ייב ----

 טואס רעטײװ רעד ןיא ןטסידגוב -----
 : עא ן ,1937 ,15 ץרעמ .(עינַאּפש) ַאנָאלעס

 ,.פ) ןטַאטש עטליגײאראפ יד ןופ
 ,1937 ,2 'טפעס ,(ןטַאטש יײםוָאּפ, ןופ רעריפ ןטימ סעומש ַא ----

 'עברַא עטשידי רענַאקירעמַא יד ---- ,1937 ,19 ץרעמ (עינַאּפש)
 40 םעד ןרעײפ ךיז טײרג טפַאטרעט יַאטידניס ָאכרַאגט יד ןגָאז סָאװ ----

 (ןטאטש .פ) דנוב ןופ לבוי ןקירָשי ץרעמ .(עינַאּפש) עיגַאֿפש ןופ ןטסיל

 ,19237 ,15 'טקָא ,1937 6
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 ,7 יגױא .,(ןטַאטש .פ) עטירעמַא ןיא "ירעמא ןיא גוולמַאזרַאפ 8 ףיוא ---
 ,8 ,1937 ,19 יטקָא ,(ןטַאטש .פ) עקיר

 דח יר טײרדעגנײרַא טָאשה רע ---- .(עדַאנאק) עדַאגַאק רעביא סגקלָאװ ----

 "עמ ןיא םײריש טײקשידיײ :אידג .1937 ,24 יצעד

 ,1938 ,12 יגיױא .(ןטַאטש .פ) עיר "עמַא רעביא גנונעפָאה ןוא קערש ----
 ןיא גָאט רעשידגוב 8 :רוציקב ,יליוו ,1938 ,28 ינַאי (ןטַאטש .פ) עקיר

 ,1938 ,17 יגיוא .ןטַאטש .פ) טגַאטיש ןיא רָאֹנ ךעלגעמ זיא תפיסא ַאזַא ---

 ןילרעב ןיא געט רָאפ ַא .םַאּפ בקעי 1938 ,18 'בעפ .(ןטַאטש .פ) עקירעמַא

 ,.1938 ,21 ,19 'גיוא .(דנאלשטייד) לָאטש ןוא ןײא ןוס טָאג םורָא ----

 יא סָאװ טָאג רעשירעגעג רעד ---- ,1938 ,1 ירּפַא .(ןטַאטש .פ)

 (ןטַאטש .פ) ןכש סטלעװזור ןרָאהעג 'געגעײל האגה טאהעג בָאה ךיא ----

 ,1938 ,20 'גיוא 'רַאװ ןופןעגנוטײצ עשיטסיוויצ קיד
 בָאֹרַא ג1ַאב -- רוטלוק עשידיי ---- ,1938 ,8 ירּפַא ,ןטַאטש .פ) עש

 .פ) עטירעמַא ןיא ףױרַא גרַאב יצ
 .1938 ,26 'גיוא ,(ןטַאטש

 'עמַא ןיא דגײרפ ןוא םירבח וצ ----
 ,1938 ,26 'גיוא ,(ןטַאטש .פ) עקיר

 עקירעמַא ןיא ןעמײה עשידיי ןיא ----
 ,1928 ,2 יטּפעס ,(ןטַאטש .פ)

 ירַאּפירַָאבײל רעד ןיא טגוב רעד ----

 גָאטליױװ ןופ ַאקעמ יד -- ַאמַאימ ----
 ,1938 ,18 ירּפַא .(ןטַאטש .פ}

 'עקרעביא עפיט רעבָא עליטש ַא ----
 ,1938 ,22 ירּפַא .ןטַאטש .פ) טיגער

 רעד ןיא ןדײ טגוױט טרעדנוה ----
 ,1938 ,29 ירּפַא ,(ןטַאטש .פ) טוַאס

 יטפעס .(ןטַאטש .פ) עקירעמַא ןופ ריר הסיפת ןיא ירומ םָאט ריר ךוזַאב א טא

 ,1928 9 .1938 ,20 יַאמ .(ןטַאטש .פ)

 .יָאכעשט) עדער סרעלטיה ךָאנ גארפ --- 5 גכיוטש ,ָאקסיצנַאופ ןַאס ----
 ,1938 ,15 'טּפעס .(עיקַאװָאלס רעשילרעטסיא רעד ןופ רעדליב

 סרעלטיה ךָאנ דגאל רטעדוס ןיא ----- ,1938 ,3 ינוי ,(ןטאטש .פ) טטטש

 ,16 'טּפעס .(עיקַאװָאלסָאכעשט) עדער ןבָאה רָאֵי ןָאשילימ טרעדנוה ףניפ ----
 .8 .פ) ןָאיבעק דןערג ףױא טעבראעג
 יַארטסגָאמעד ןוא ןעגניטימסקלָאּפ ---- ,1938 ,10 ינוי ,(ןטַאטש

 א -- עיקַאטָאלסָאכעשט ןיא סעיצ ןוא ידעגעט רעטעברַא ךבורג רעד ----
 -עשט) טָאװרַאכ .רד יח טימ סעומש ,(ןטַאטש .פ) ןָאטגַאשוד רעגָאילימ רעד

 ,1938 ,18 טּפעס .(עיקַאװַאלסַאכ ,1938 ,1 ילוי
 עיקַאװַאלסָאכעשט טא געט-רעביפ --- טלעװ רעד ןופ טיטַאק'רעיײא רעד ----

 ,1938 ,19 'טפעס .(עיקַאװָאלסָאכעשט) קיבנײג עגײז ןופ טמולַאטַאּפ ןיא

 ןדײ טנזױט סיצפופ טרעדנוה ײרד --- ילוי ןטַאטש .פ) סעטיגבושי עשידיי
 ,1938 ,ןפטּפעס .(עיקַאװָאלסָאכעשט) 1938 ,8

 יט -- סעקסַאמ'זַאג ןיא רעדניק --- וטגנוטעס ריפ טימ ןטונימ ײװצ -----

 -עשט) עיסַאװָאלסָאכעשט ןיא ןעגנומ טגַאּבשעג ןטלַאהעג ןבָאה סָאװ
 ,1938 ,21 'טּפעס .(עיקַאװָאלסָאכ ,1938 ,15 ילוי ,ןטַאטש .פ) עֶסיִרעמַא

 ןיא טרעדנוהרָאי ןופ סגטָאש ןיא --- עג ןבָאה עֶטירעמַש ןיא ןדײ ןעװ ----

 ,23 'טפעס .(עיקַאװָאלסָאכעשט) גארפ (ןטַאטש .פ) ןליוּפ ןופ ןסורג טרעה

 ,8 ,1938 ,22 ילוי
 טיג עקירעמַא ןיא בָאה ךיא סָאװ ---  הָאבריד ןיא ןדרָאּפ ײב ךוזַאב ַא

 ,1938 ,30 'צעד ,ןטַאטש .פ) ןעזעג .1938 ,31 יִלֹוי .(ןטַאטש .פ)

 :.שטטײד ןופ ןעיורפ עשטײד ןעװ --- .עמַא ץ'ט טײקשידיי ןופ םייריש ----
 .פ) ץלַאװ רעגיװ ַא ןצגַאט דנַאל ,1938 ,5 'גיוא .(ןטַאטש .פ) עקיר

 ,19239 ,5 'נַאי ,(ןטַאטש טײקשידײ :דרעב טימ םיחלושמ ----
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 -עגפָא ןבָאה שזדָאל ןוא עשרַאװ ----
 (ןטאטש .פ) רָאיריג ןיא ןעגנולס
 ,1929 ,5 ינאי

 סגיקפָאה ןוא טלעטזור ,סעסיא ----
 ,1929 ,20 ינַאי ,(ןטַאטש .פ)

 ינַאי ,(ןטַאטש .פ} עדער סטלעװזור ----
7 19239, 

 ,פ) ײרֿפ ןיוש זיא ינומ םָאט ---
 ,1939 ,20 ינַאי ,(ןטַאטש

 -ַאיצַאס ןופ רעריפ ןטימ דערּפשעג ----
 סַאמַאט ןַאמרָאנ ײטרַאּפ רעשיטסיל
 ,1929 ,3 יבעפ ,(ןטַאטש .פ)

 ,פ) רעטרופקנַארּפ סקילעפ השעמ ----
 ,1929 ,10 'בעפ .(ןטַאטש

 ןעגײז עקירעמַא ןופ ןצעגערג יד ----
 ,21 'בעפ .(ןטַאטש .פ) ...ןײהר םייב
9, 

 ,(ןטַאטש .פ) טרָאיריג ןיא סיצַאג יד ----
 ,1929 ,9 ץרעמ

 הקדצ ףיוא ןשטנעמ ןָאילימ 23 ----
 ,1939 ,12 ץרעמ .(ןטַאטש .פ)

 -ןע ןעירעמ ןירעגניז עצרַאװש יד ----
 ,פ) טלעטחר סעסימ א ןָאסרעד
 ,1929 ,17 ץרעמ .(ןטַאטש

 ןסײװ א ץנערעּפנָאט םולש יד ----
 טנעדיזערפ ןטימ ךערּפשעג ,זױה
 יקסגיִבוד .ד יח לֵאגָטשעגרעטניא ןופ
 ,1929 ,24 ץרעמ .(ןטַאטש .פ)

 טָאטשטּפיױה רעשיכעשט רעד ןיא ----
 ,7 ירּפַא (ןטַאטש .פ) טגָאסישט ,.,
9,/ 

 ַּפֲא יא עיקַאטָאלסָאכעשט ןעװ ----
 ,9 ירּפַא .(ןטַאטש .פ) ורָאװעג טסעמעג
9, 

 טריזיאעּפָארײא טרעװ עקירעמַא ----
 ,1939 ,14 'רּפַא ,(ןטַאטש .פ)

 ,פ) עֶקירעֶמַא ןיא טגגי עשידיי ----
 ,1939 ,23 ירּפַא ,(ןטַאטש
 ָאגַאקיש ןופ סָאלס'רעטעברַא רעד ----

 ילעװ רָאיעמ-טָאטש ַא רַאְּפ טמיטש
 פ) ןטָאטעג םיא ןיא טָאה רעב
 ,19239 ,28 ירּפַא ,(ןטַאטש

 ירַא ןופ רָאּפנעמַאזצ-לוש ַא ףיוא ----
 ,1929 ,19 יַאמ .(ןטַאטש .פ) גגיר-רעטעב

 יִקֲאְטנעֶק ןיא רעבערגנליוס יד .טַאּפ ,י
 ,1939 ,9 ינוי ,(ןטַאטש .פ)
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 עיפ ַארגָאיל ביב

 סָאק ,ןָאמָאלָאס םײח ,םַאּפ בקעי
 ערעדנא ןוא ןָאטגנישַאװ ,שטקשושט
 ,1929 ,18 ינוי ,(ןטַאטש .פ)

 ירא עשידי ןוא רעבײרש עשידיי ----
 ,30 ינוי .(ןטַאטש .פ) גנוגעװַאב-רעטעב
9. 

 ,7 ילוי .(עדַאנַאק) עדַאנַאטיברעמ ןיא ----
9, 

 ןעועג ןענײז געּפיניװ ןיא ועוװ ----
 ,14 ילוי (שדאנאק) ןדײ טכַא זילב
9 

 ןיא טדערעג טָאה ָאגַאקיש .םַאּפ ;י
 ,19239 ,21 ילוי .(ןטַאטש .פ) עשרַאװ

 יא ןיא סעיראצײװש ןעצ .טַאּפ בקעי
 ,19239 ,28 ילוי .(עדַאנַאק) רעג

 ןיט ןשטנגעמ טנזיוט טרעדנוה טימ ----
 ,(ןטַאטש .פ) טגַאקיט ןופ טרַאֿפ דנערג
 .1939 ,2 'גיוא

 רעד ןיא גוצ ןטסלענוש םעד טימ ----
 ,1929 ,4 'גיוא .,(ןטַאטש .פ) טלעװ רעד

 'טלעוװ רעד ףיוא תומולח ייװצ ----
 ,פ) טרָאי הי א גןטלעטשסױא
 ,19239 ,6 'גיוא .(ןטַאטש

 ךרע רעדַאגָאק ףיוט ןדײ עשיליופ ----
 ,1939 ,11 'גיוא .(עדאנאק)

 יַאְָק ןיא טעטנַאב ןשירַא ןַא ףיוט ----
 ,1939 ,18 'גיוא .(עדאנאק) עד'אב

 רַאלָאד ןָאילימ 8 ,טגיטשוד ,טַאּפ .י
 ,(ןטַאטש .פ) רעפסגַארטירעלטיה טא
 .1939 ,22 'גיוא

 טלעװזור שינעטער יד .טַאּפ בקעי
 ,1939 ,25 'גיוא ,(ןטַאטש .פ)

 סעבאגסיוא ענעדײשרַאֿפ

 טסּפיופ םייב ןַאסיטַאװ ןיט .,טָאּפ בקעי

 :1926 'גיוא ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ .(עילַאטיא)
2 474, 

 ןטגָטרפ עשינַאֿפש יד ףױא ןדיי ----

 ;1937 יַאמ ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ .(עינַאּפש)
72, 

 טָאטשבא .לײװ ַא ףיוא טסַאג ַא ----
 "סקעמ) עטיסטעמ טימ גנונעגעזעג ַא

 ,1937 ,10 ילוי ,עקיסקעמ ,טייצ יד .(עק
 164608 2/41. ןס05 סמ 106 8

 13241168614. 26וש?9/0 ,506016/0/} גוטס.
 1937. 661/ןסזז6 ,161/15/1 0166, 8

/4096169, 208, 27, 1937, 



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 1906 -- 1989 .ג

 בָאה ךיא סָאװ דיא רעטשרע רעד ---- קרָאי-וינ ,טטרעוורָאפ
 רּפַא (ןלופ) טָאגרַאט יא טנגעגַאב 60 ןעװעג טציא ןיב ךיא .טַאּפ בקעי

 ,1946 6 ,1946 ,9 ץרעמ ,(ןליופ) ןליוּפ ןיא געט
 טנערבעג ןבָאה עיצילַאג ןיא ןדיא ---- ןיא געט 60 טבעלעג בָאה ךיא ----

 "ליה רעד .דלַאװ ןיא רעמיױב יװ ,1946 ,11 ץרעמ ,(ןליוּפ) ןליוּפ

 יױרפ רעטמירַאב רעד ןופ טיוט רעג עשראװ ןופ תוברוח יד רעביא ----

 ,9 ירּפַא .(ןליוּפ) רעטפאלק עיליצעצ ,1946 ,13 ץרעמ .(ןליוּפ) ָאטעג רעװ

 לי 6 רעטעשרַאװ טימ ךיז ןגעזעג ךיא ----

 ,ן?ײברעד ןָאגרַאט ןץיא ןדיא --- ,1946 ,15 ץרעמ .,(ןליופ) ָאטעג

 ןסורג ןקיש ווא ,טַארפ ןלעטש ןגעלעג ןעגיײז רעדניק ןוא רעטומ ----

 6 2 ירּפַא .(ןליוּפ) ַא טא רבק ַא ןיא ןטַאוָאמ 2
 ַא ןעמוקעג קירוצ זיא ןתח רעד ---- ץרעמ (ןלוּפ) טיהעג ײז טָאה טנוה

 יד ;ןטיוט'זעג ןופ רעטעװעטַארעג ,1946 7

 ןרעײפ יד ןיא ןעגגורפטעג זיא הלב סיוא טציא טעז סאטסילטיב יװ -----

 (ןלוּפ) ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןפ .1946 ,19 ץרעמ .(ןליוּפ)

 בי 1946 14 רפֵא  ןוּפ ןדיא עטעװעטַארעג 400 יד ---

 ,(ןליופ) ןליוּפ ןיא קירוצ דגַאלסור ןופ סָאװ -- טאטסילאיב ןיא ןדיא יד

 ,1946 ,16 ירּפַא י : א וי
 עשידיא עטסערג, יד -- זדָאל--- ר יה 6 לָאװ ףױא ןא ןדײר יז
 ליופ רעגיטציא רעד ןיא "טָאטש ,1946 ,22 ץרעמ .(ןליוּפ)

 : 16 8 ר (ןלופפ ריי יו טא גיװצנשריק עקטור ----
 ,1946 ,9 רעדײא ךעלדײמ עשידיא רעטרעד
 עשידיא עליטש טימ ןשינעגעגַאב - - '0ל75) טוט סוצ טריפעג יז טָאהמ
 ,1946 ,21 ירּפא ,(ןליוּפ) םירוביג : ,1946 24 ץרעמ

 : א .(ןלירפ) ,26 ץרעמ .(ןליוּפ) טָאכָאטסנעשט -----
 ןרעדָאּפ זדָאל ןיא ןדיא טנזיוט 4 ---- 104

 עגיטסעלַאֿפ ןיא ורָאפ ןצ טכער סָאד ןלײצרעד ןדיא טָאכָאטגסעשט ----

 1946 ,22 'רפַא (ל759 עטעדרָאמרע טגויוט 40 יד ןגעװ
 ַא טציא ןנַאמ ןויא טָאװ ןופ ---- ,1946 ,27 ץרעמ .(ןליוּפ)

 ,1946 ,24 ירּפַא .(ןלוּפ) זדֲאל ןיא ןבעל יָאטסנעשט ןיא געט עקיטולב יד ----
 רעגיטגײה ןיא רעטעברַא עשידיא --- 1946,  8 ץרעמ .(ןלוּפ) ָאטעג רעטָאכ

 ,1946 ,26 ירּפַא .(ןליוּפ) ודָאל ןיא ןדיא עבעבילברַאּפ סָאװ ----
 םידמושמ טנוױט 2 ןופ ָאטעג ַא --- טנײה ןגעװ ןטכַארט חָאכָאשטסגעשט
 ירּפַא (ןליופ) ָאטעג רעװעשרַאװ ןיט ,1946 ,29 ץרעמ .(ןליוּפ) ןגרָאמ ןוא

 .1946 8 'םירַאב רעד טימ שיגעגעגַאב ַא ---
 ןיא ןזדיא עמורפ ןשיװצ חבש ַא --- ץרעמ .,(ןליּפ) סילָאגרַאמ ַאלַא רעט
 ,1946 ,29 ירּפַא (ןלוּפ) ודָאל ,1946 1

 ןפ רעײטשרַאֿפ טימ ןכערפשעג ---  טסַאפרַאפ ןבָאה ןדיא סָאװ רעדיל ----
 יַאמ .(ןליוּפ) ווא? ןיא ןדיא עמורפ ןוא סָאטעג יד ןיא ןעגנוזעג ןרא
 ,1946 1 ,1946 ,2 ירּפַא ,(ןליוּפ) ןרעגַאל-טיוט

 עשידיא 400 רַאֿפ "ןלוש יװצ;ג --- טא "עלסר, דיליָאטעג עדנעריר יד ----
 ןוא עשידױא ַא -- זדָאל ןיא רעדניק ןופ קיויװטַאב דוד רעסַאפרַאפ ריא
 ,1946 ,3 יַאמ ,(ןליוּפ) עשיערבעה ַא ,1946 ,3 ירּפַא .(ןליוּפ) עגליוו
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 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 -- ןליוּפ ןיא רעדניק עשידיא יד --- טּפמעקעגןבָאה ןדלעה עשידיא יװ ----

 גנויצרע ןופ ןעמעלבָארּפ ערעװש יד 'הוא ,ןשטײד ןגעג רעדלעװ ןיא
 ,1946 ,3 ינוי ,(ןליוּפ) ,(ןליוּפ) ןטידנַאב עשיליוּפ ןוא רעגיַאר
 ןוא דטלעגניא עשידיא עטניגײלק ---- ,1956 ,5 יאמ

 ןסירעגסױרַא ךיז ןבָאה ךַאלעדײמ רבס רעד -- םישטנעיװשַָא ןיא ----
 ךיז ןוא ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ ,7 יַאמ .(ןליוּפ) ןדיא ןטנָאילימ ןופ

 רעד ןיט ןעזדנַאלב טזָאלעגסױרַא ,6

 ,1946 ,9 ינוי ,(ןליוּפ) טלעוװ ןרעלעק יד ןיִא ,רעדלעפ יד ףיוא ----

 :םירעיופ םעד טימ ךערּפשעג ַא ---  געיושָא ןופ ןרעמַאקדַאג ןיא ןוא
 עציו םעד ,קישטיַאלָאקימ רעריפ ,1946 ,3 יַאמ ,(ןליוּפ) םישט

 ,10 ינוי ,(ןליוּפ) ןליוֿפ ןופ רעימערּפ ןופ עטסָאבעלַאב יד -- עשירַאמ ----
 ,6 (ןלוּפ) ןדיא רַאֿפ תוריד עמײהעג
 'ןשז טגומגיז טימ ךערפשעג ַא --- ,1946 ,12 יֵאמ

 -יפ ןטמיראב ןטלַא םעד ,יקסװַאל ייד רעגעזעװעג רעד ןיא ןדיא יד ----

 ןטסילַאיבַאס עשילױּפ יד ןופ רער יַאֿמ (ןליּפ) דַאבנכיר טָאטש רעשט

 ,1946 ,14 ינוי ,(ןליוּפ) ,1946 3
 .סיגימ'טּפיוה יד טימ ךערּפשעג ַא --- עטעװטעטַארעג רַאֿפ "םייה} ַא ןיא ----

 ,(ןלוּפ) טעגיבַאק ןשיליּפ ןיא ןרָאט רעשידיא; רעײג רעד ןיא רעדניק
 ,1946 ,7 יגוי ,15 יַאמ .(ןליופ) דַאבגכיר ןופ יטָטטש
 רעגילדנעצ ןבירטעגסיוגוצ טָאהימ ----- ,6

 ןוא טעדרָאמרע ײז הדיא רעטנזיױט ןטלַאהַאב ןבָאה ןעיורפ עשיליוּפ -----

 טגיילעגפיווצ ןעמ טָאה םעד ךָאג סָאטעג יד ןיא ןדיא ןפלָאהעג ןוא
 טָאהמ ןוא םיתמ ןופ גרעב עצנַאג ,1946 ,17 יַאמ ,(ןליוּפ)

 ,16 ינוי .(ןליוּפ) ןדנובעגרעטנוא יײז א טגדרָאעגנײא טָאה עשירַאמ יװ ----

 6 יא רעמיײהעג רעד רַאפ ריטרַאװסק
 יטסיװ רער טימ ךיז ןגעזעג ךדיא --- עשרַאװ ןיא רוטנַאדגעמָאק רעשיד
 ,23 ינוי .(ןליוּפ) ןליופ רעגערָאװעג ,1946 ,19 יַאמ .(ןליוּפ)

 6 ןעיורפ עטשיליוּפ ןופ לטעצ ַא ךָאג ----

 'עמַא ךיז ןײא ןדײ יד וצ ילפ ַא ---- ,(ןליופ) ןדיא טעװעּטַארעג ןבָאה סָאװ

 ,1948 ,14 ץרעמ .(עקירעמַא-םורד) עקיר ,1946 ,20 יַאמ

 ןיא סעילימַאּפ עשידײ גיצרעפ יד --- עג טוזױט 5 עריא טא עקָארק ---

 ,29 ץרעמ (ָאקיר ָאטרָאּפ) ָטקיִר ָטטרָאּפ ,24 יַאמ ,ןלױּפ) ןריא עטעװעטַאר
6, 6, 

 ןיא ןזײ טימ טכַאנוצ גָאטײרב --- ,ןלױּפ טלײצרעד עשירַאמ סָאװ ----
 ,2 ירּפַא .(ָאקיר ָאטרָאּפ ָטסיר טטרַטּפ ,1946 ,26 יַאמ

 ,8 יא םעד ןופ טעברט'גנווטער יד ----
 ָאטרָאּפ ָאטיר ָאטרָאֿפ ןיא גָאט ַא --- .ָארק ןץא טעטימָאק רעטעברַא ןשיד

 ,1948 ,4 'רּפא .(ָאקיר ,1946 ,29 יַאמ .(ןליוּפ) עֶס
 ,סָאדײברַאב לטיא רעגײש רעד ---

 טניואװַאב ןעטעג לָאמַא זיא סָאװ
 ,1948 ,8 ירּפַא .(סָאדיײברַאב) ןדיי ןופ

 ץלַא טלמַאזימ ןוא סיוט טבָארגימ ----

 סָאטעג יד ןופ ןבילברַאפ זיא סָאװ

 ,31 יַאֹמ .,(ןליוּפ) ןרעגַאלי'טיוט א
 יד ןופ םלוע'תיב רעד ןוא לוש יד ---- 6

 םעד ףיוא ןדײ עגעדוואװטשראפ םייב טּפַאכרַאפ טרעװ םעטָא רעד ----

 1948 ,13 ירּפַא .סָאדײברַאב למיא טבעלעגכרוד ןבָאהס סָאװ ןרעה
 (דעדינירט) דעדיגירט לוניא ןפיוא ---- ינוי .ןליוּפ) רעדניק עשידיא עגיילק
 ,1948 ,8 ירּפַא ,1946 2
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 טפנוקוצ רעד רַאפ ןטכיזסיױא יד ---- .ירט לגניא םעגײש ןפיוא ןדײ יד ----
 -םורד) עקירעמַא-םורד ןיא ןדײ ןופ ןוא עקירעמַא ןגעװ ןעמולח דעדינ
 ,1948 ,29 יגיוא .(עקירעמַא ,1948 ,19 ירּפַא .(דעדינירט) לארשי ץרא

 ָאקיססעמ ןיא ןדיי יד ײב ךוזַאב ַא ---- .(עניטנעגרַא) סעריײא סָאנעוב ןיא ----
 ,1948 ,5 'צעד .(עקיסקעמ) ,1948 ,25 'רּפֲא

 יךעטײברַא רעשיטסיוומָאק רעד --- ןיא רעדָא סערײא סָאגעוב ןיא ----

 יַאְק, סױא זיא ָאנַאדעלָאט רעריפ ,1948 ,2 יַאמ .(עניטנעגרַא) טרָאי ןיב

 "קעמ) ָאקיסקעמ ןיא ירעכַאמשולעפ  ףָאה רעכלעװ דיי רעצדָארג רעד ---
 .1948 ,12 'צעד .,עקיס ירא ןופ סלגנָאשזד יד ןטיגשעגכרוד
 יד ןופ ףוס םײב ןױש טלַאה'מ --- ןַאב ַא טיובעגפיױא ןוא עניטועג
 ,(דנַאלשטיײד) דנַאלשטיײד ןיא ןרעגַאל יַאמ .(עניטנעגרַא) לַאנַאק-רעסַאװ ַא ןוא

 ,1949 ,22 יַאמ | ,1948 6

 ירַאֿפ רעד ןפ רעטכעט עא ןיז --  תופתוש רעשידײ רעטסערג רעד ----

 יײיא ןיא טלעװ רעטשידײ רעטגערב (צניטנעגרַא) טלעװ רעד ןיא טסעשעג

 ,1949 ,23 יַאמ .(דנאלשטייד) עּפָאר ,1948 ,23 יאמ

 יײד יד ןיא ןדײ עטצעל יד טימ --- סָאנעוב ןיא טײקשידײ טא ןדײ ----
 ,1949 ,5 ינוי .(דנַאלשטייד) ןרעגַאל עטט ,1948 ,20 יַאמ .(עניטנעגרַא) סערייא

 ץַאלַאֿפ ןיהפירט סרעלטיה ןיא --- ןטסגיטכיװ ןטימ ןכערפשע ג ----
 ,1949 ,19 ינוי .(דנַאלשטייד) ינוי .(יַאװגורוא) יַאווגורוא ןופ שטנעמ
 'מַא רעגַאטירעמַא םייב ךוזַאב ַא --- ,1948 6

 לארשי ןיא דלַאגָאדסעמ רָאדַאסַאב 'ךיז רעד ןיא ןדײ טנזױט 35 יד ----
 ,1949 ,20 ילוי .(לארשי) "וא יַאטגורוא חנידמ רעבַאטקירעצַא

 ןיא טעטיזרעטינוא ןשיערבעה םעד עגיטנעגרַא ןיא רעדניק עשידיי ----
 1949 ,27 ילוי (לארשי) םילשורי ,1948 ,20 ינוי .(עניטנעגרַא)

 נעגרא) סעריײא סָאגעוב ןיא ןדיי ----
 ,1948 ,27 ינוי .(עניט

 :.עברָאעגפױרַאא טימ ןשיעגעגַאב ----

 (עניטנעגרַא) עגיטגעגרַא א ןדיי יעט

 | ,1948 ,4 ילוי
 םורַא ןבעװש סָאװ תומשג עשידיי ----

 ,11 ילוי (שניטנעגרַא טלעװ רעד ןיט
8, 

 טייקליופ א טײקמירַא טימ םי ַא ----

 ,(עניטנעגרַא) עגניטגעגרַא ףױא טגיל

 ילַקגיו םעד ןגעל םייב גנורעייפ יד ----
 ןיא זיוהריסעיל םעד ןופ ןײטש
 ,1949 ,3 'גיוא .(לארשי) ביבא לח

 יד -- א היוגד ןיא ךוזַאב א ----
 ,(לארשי) לארשי ןיא הצובק עטסטלע
 ,1949 ,6 'גיוא

 ןײרַא ןעמוק רעדניק רעטגזיוט ----
 טימ ןעמ טוט סָאװ -- לארשי ןיא
 ,1949 ,12 'גיוא ,(לארשי) ? יז

 -ָאָק עטמירַאב יד רעביא עזייר ַא ---- | ,1948 ,25 ילוי
 ,(לארשי) "לאערזי טמע, ןטפ סעינָאל ןלַאפ רעסַאװ ןוא ןולעפ עגיזיר ----

 ,1949 ,20 יגיוא ,1948 ,1 'גיוא ,(ליזארב)
 ןוא עגידעבעל ,ןדלעה עשידײ יד --- יַארב ןיא ןדיא טציא ךיז ןבעל יװ ----

 ןעמונעגנײא ןבָאה סָאװ ,פגעלטפעג ,1948 ,8 'גיוא .(ליזַארב) ? ליז
 ,1949 ,27 'גיוא .(לארשי) בגנ םעד ןופ לדנַאה-ןעיורּפ םעד טגיניירימ ----

 לארשי ןיא רעדגיק ענעריובעג יד ---- -ארב) ליזַארב ןיא ןלַאטרַאװס עשידיי

 ,1949 ,28 'גיוא ,(לארשי) ,1948 ,15 'גיוא .(ליז

 רעד ןיא לשטראװס רעשידי רעד -- עשידײ סָאד טּפַאלט סןטײװ ןופ ----

 -קעמ) שקיסקעמ ןפ טָאטש-טּפױה יגיוא .(עקירעמַא םורד) רעקרַאטש ץרַאה
 ,1950 ,7 ילוי .(צקיס ,1948 2
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 עיפ ַארגָאיל ביב

 :1950 ינַאי (לארשי) תפצ ןיא סג רעד --- ןיא בושי ןשידיײ ןופ רעדגירג יד ---

 ,9 ,1950 ,12 ילוי (עקיסקעמ) טסיסקעמ

 קיסקעמ ןיא ףמַאָק רעסיורג רעד ----
 סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד א .עקיסקעמ) ןלוש עשידיי יד םורָא
 ןיט ןדײ יד וצ ילפ ט .,טַאּפ ןועקנַאי ,1950 0

 ץרעמ .עקירעמַאםורד) עטירעמַא ךיז "יג ,עיַלַארטסיױא ןיא עזײר ַא ----

 .1948 0 .(עילַארטסיױא) ולולָאגָאה ןוא דנַאלעז

 יינירט) דאדיגירט לזדגיא ןסיוט ---- ,1956 ,230 'טּפעס

 1948 ,18 .נ .(דאד ןיק ןעמוקעג ןעגײז עכלעװ ןדײ ----

 לודגיא םעגײש ןפיוא ןדײ יד ---- .(עילַארטסױא) דלָאג ןבוז עילַארטסיױא

 עקירעמַא ןגעװ ןעמעלָאכ דאדיגירט ,1956 ,1 'טקָא

 ,25 ינוי ,(דאדינירט) לעָארסי ץערע ןא יםיוא ןיא ןבעל א טטַאמ ןדיט יװ =

 8 ,1956 ,14 'טקָא .(עילַארטסױא) עילַארט
 (עניטנעגרא) סערייט סָאגעוב ןיא ---- יא ןוא גנויצרעד עשידיא ,םיגבר -----

 .1948 ,25 ילוי -סױא) עילַארטסױא ןיא ןלוש עשיד
 .סעפטוש רעשידײ רעטסערג רעד ---- ,1956 ,2 'טקָא ,(עילַארט

 .(עניטנעגרַא) טלעװ רעד ןיא טפעשעג טעברַא רוטלוק רעײז ןוא ןדיא ----

 ,1948 ,16 ילוי 'טקָא (עילַארטסױא) עילַארטסיױא ןיט

 טָאה רעכלעװ ךײײ רענדָארג רעד ---- ,1956 8

 רעביטבגעגר 8ַא ידןטיושעגכרוד "יפ'רעטעברַא טימ ןשינעגעגַאב ----

 ןַאב ַא טיבעגפױא ןוא סלגנָאשזד (עילַארטסױא) עילַארטסיױא ןיא רער

 ילוי (עניטנעגרַא) סערייא סָאגעוב ןיא : ,1956 ,4 יװָאנ

 י1948 ,3 ןוא גנורעקלעפַאב ריא ,דגַאלעז יי -----

 "עברַאעגפױרַא; טימ ןשיגעגעגַאב ---- ,1956 ,11 'װָאנ .(דנַאלעזייינ) ןדיא עריא

 (עניטנעגרַא) עגיטגעגרַא ןיט ןדײ יעט ןלולָאגָאה ןיא טכעג ןוא געט ----

 ,1948 ,27 'גיוא ,1956 ,18 'װָאנ .(ולולָאנָאה)

 ןבעװש סָאװ סעמָאשעג עשידיי ---- ןיא טַאניבַאר'טּפיױה ןיֵא ךוזַאב ַא ----

 'טּפעס .(עקירעמא-םורד) טלעװ רעד ןיא .1957 ,11 'גיוא (לארשי) לארשי תגנידמ

 ,1948 3 עשידיא ןופ סערגנָאק םעד ףיוא ----
 ייװבורוא ןיא 1 רר טגזיוטמ 359 יד טו ,(לארשי) םילשורי ןיא ןטטגעמ-טסייג

 1948 ,17 'טּפעס .(ייווגורוא) .1957 ,5 יטּפעס

 ןַאפ'רעסַאװ ןא ןלעפ עטיזר -- לארשי ןיא שידיא ןופ עגַאל יד ---

 ,1948 ,2 יטקָא .(ליזַארב) יטּפעס .(לארשי) טרעסעברַאפ ךיז טָאה

 עטידיא סָאד טּפַאלק סגטײװ ןופ ---- ,1957 9

 יװָאנ .(עקירעמַא-םורד) רעלרַאטש ץרַאה ןוא ןשינעגעגַאב עטגַאסערעטניא -----

 ,1948 5 ,6 'טקָא (לארשי) לטרשי ןיא רעדליב

 טפווקוב רעד רַאפ ןטכיזסיוא יד ---- 7

 "םורד) עטירעמַא םערָאד ןיא ןדײ ןופ יװָאנ ,(לארשי) לארשי ןיא ןטסידגוב ----

 ,1948 ,12 'װֲאנ .(עקירעמַא ,1957 2
 יד ןופ ףָאס םַאב ןיוש טלַאהימ ----

 (דנַאלשטייד) דנַאלשטײד ןיא ןרעגַאל קרַאי-ינ ,טּפנוקוצ
 .1949 ,3 ינוי ןיא ןעמעלבָארּפ רוטלוס .טַאּפ בקעי

 ייד יד ןיא ןוײ עטצעל יד טימ ---- יטּפעס .(עקירעמַא-םורד) עקירעמַא-םורד

 ,13 ינוי .(דנַאלשטײד) ןרעגַאק עשט ,512510 8

 9 יה רעגַאקירעמַא ןגנוי םעד ןיא ----

 ןיא סנװױאדַאג יד ַאב ךוזַאב ַא ----  י'װָאנ .(לארשי) אסאס גראב ןפיוא ץוב
 -ןעצ טנערברַאפ טטהימ ואװ וַאכַאד ,5227519 49
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 גנע) לפעשטייו רעגָאדנָאל ןיא --- .(דנַאלשטיײד) ןזיײ רעטנזיױט רעקילד
 ,1962 ,6 ילוי ,(דנַאל ,1949 ,26 ינוי

 זיא ליב רעד טא ...ןעגנַאגרעד ----
 עקיסקעמ ,עמיטש יד ,24 ילוי (לארשי) סיֹורָאפ טײװ ךָאג
 -רַאּב ןבָאה ןדיי סָאװ רעדיל טַאּפ בקעי 09

 סָאטעג יד ןיא ןעגנוזעג א טסַאפ טעטיסרעווינוא רעמיאלָאשורעי ---
 ,13 ץרעמ .(ןליוּפ) ןרעגַאלטױט א רעד רַאֿפ סערדעטַאק ײװצ טנפע
 6 ןוא גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי
 טרעהעג ןוא ןעזעג בָאה ךיא סָאװ --- הא ךַארפש רעשידײ רעד רַאפ
 ,1946 ,20 ץרעמ .(ןליוּפ) ןגיוּפ ןיא ,1949 ,31 ילוי .(לארשי) רוטלוס

 רעװעשרַאװ טימ ךיז ןגעזעג ךיא ---- : (לארשי) ,1949 ,5 'גיוא ,(לארשי ,1946 ,23 ץרעמ .(ןליוּפ) ָאטעג רעװ ןיא ץ : : היגגד ןיא ץַארַאב ףעסָאי טימ ---- עשרַאװ ןופ תוברוה יד רעביא ----
 ,1946 ,27 ץרעמ .(ןליופ) ָאטעג לעָארסיא ןיא זיוה-סקלָאּפ ןיטעיל ----

 קָאטסילַאיב סא טציא טעז יו ---- || .1949 ,14 'גיוא .(לארשי)
 ,1946 ,30 ץרעמ .(ןליוּפ) ןרטהעג ןעגײז ןסוטְקַאק עדליוװ יד ----

 ןפ ןדי עטעװעטַארעג יד יב ---- 1949 21 'גיוא ,(לארשי) רעמיוברעדעב

 ,1936 ,5 'רּפַא .(ןליוּפ סָאטסילַאיב ןײרא רעדניק רעטנוזיוט רעקילדנעצ -----

 ןיא ןדײ ןופ הָאװעג זיא סָאװ --- טימ ןעשעג זיא סָאװ לעָארסיא ןיא
 ,4 יַאמ ,(ןליוּפ) עיצילַאג ןיא טָאטש ַא ,1949 ,28 יגיוא ,(לארשי) ?יײז

 ,6 םיַאלַאשורעי רַאּפ עמָאכלימ יד ----
 עשידײיא עטסערג יד -- זדָאל --- .1949 ,19 ,18 ,16 'טּפעס .(לארשי)

 ןליוּפ רעקיטביא רעד ןיא ײטָאטש ו8 עקידעבעל ,{ןדלעה עזטעידיי יד -----

 .1946 י8 יַאמ (ןל'פ) ןעמונעגנײא ןבָאה סָאװ ,ענעלַאּפעג
 ןיא ןזײ עמורפ ןשיװצ תבש 8 --- 1949,  ,21 יטּפעס .(לארשי) ועגעג םעד

 ,1946 ,14 יַאמ .(ןלוּפ) זדָאל

 ןשטנעמסטעברַא עשידײ ןשיװצ ----
 ,1946 ,15 יַאמ .(ןליופ) ודא7 ןיא

 'גיק עשידיײ 400 רַאּפ ןלוש ײװצ ----
 ַא הא עשידיײ ַא -- זדָאל ןיא רעד
 ,1946 ,18 יֵאמ .,(ןליוּפ עשיערבעה

 ןופ רבק רעד -- םישטנעװשַָא יא ----
 ,1946 ,22 יַאמ .,(ןליופ) ןדײ ןענמילימ

 ןוײ ןָאילימ 2 ןופ שֵא גרַאב םייב ----
 ,1946 ,25 יַאמ .(ןליוּפ)

 רעשטײד .ןרעג ןיא ןצנַאט ןדיי ----
 ,1946 ,1 ינוי ,(ןליוּפ) דאבכיר טָטטש

 ינוי ,(ןליופ) עֶטָארְט ןיא טי ב 2 ןיא סעטכישעג קיצרעפ ןוא סקעז ----

 רעדניק עשידיי ענעבילבעגנבעל --- ,1949 ,17 יװָאנ .(לארשי) טכַאנ ןייא
 םעלבָארּפ רעטסרעװש רעד ןענעט 8 לַאטרַאװק רע שידיי רעד ----

 רעײמ עשטיא ירד טימ אש רַאּפ ַא ----

 טעגיבַאס רעטסיגימ ןייז ןיא ןיװעל

 ,1949 ,26 'טּפעס .(לארשי)

 יד ףיוא ןעטנָאי טא סעבַאש ----

 'טּפעס .,(לארשי) לעָטרסיִא ןופ ןגעװ

0 1949, 
 ןיא סָאטעג יד ןופ רעדניק יד ----

 -רשי) לעָארסיא רַאֿפ עמָאכלימ רעד
 ,1949 ,8 'טקָא ,(לא

 "יֵה רעגַאקירעמַא ןגני םעד ןיא ----

 יװָאנ ,(לארשי) אסאס גראב ןפיוט ץוב

6 1949, 

 ,1946 ,15 ינוי .,(ןליוּפ) ייסקעמ) עסיססעמ ןופ טָאטשיטּפיױה
 .מערפ ןטיליופ ןטימ ךערּפשעג ַא ---- ,1950 ,15 ילוי עק

 .1946 ,22 ינוי ,ןליוּפ) רעטסיגימ-רעי ןיא העשיט ןשידיי ןוט רעדנירג יד ----
 ,(ןליופ) 3 סישטיאלַאקימ טגָאז סָאװ --- 1900 42 ילוי .(עקיסקעמ) עסיסקע

 ,1946 ,29 ינוי עינרָאּפילַאק ףיוא קילב ַא .טַאּפ בקעי
 רעטגזיוט ןבירטעגפיוווצ טָאהימ ---- ,1957 ,29 יצעד .(ןטַאטש .פ)
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 עיפ ַארגָאיל בי ב

 'לקניװ םעד ןגייל ןופ גנורעייפ יד ---- םעדכָאנ ןוט טעדרטמרעד ײז דיי

 לח ןיא זױה-יסעיל םעד ןופ ןײטש עצנַאג טגײלעגפיטוצ ןעמ טָאה

 ,1949 ,20 'גיוא ,(לארשי) ביבא יגוא ײז טָאהימ ןוא םיתמ ןופ גרעב

 ןיא עכעלטגגוי א רעדניק יד ---- ,1946 ,6 ילוי .ןליוּפ) ןדנוטעגרעט

 .1949 ,27 יגיוא .,(לארשי) לארשי "טסיװ רעד טימ ךיז ןגעזעג ךיא ----
 יצעד .(לארשי) אסאס גרַאב ןּפױא . ,13 ילוי .ןליופ) ןליוּפ רענערָאװעג

 ט , 1949 1 6

 ײרט) דאדיגירט לזניא ןפיוא ןדיי ----
 סעבַאגסיױא ענעדײשרַאֿפ .1948 ,15 יַאמ .(דאדינ

 עא : 2 :תופתוש רעשידיײ רעטסערג רעד ----
 רַא ןיא רעדניק עשיו" .טַאּפ ב7ע'  ,(עניטנעגרַא) טלעװ רעד ןיא טפעשעג
 ןעמיטש רעזנוא .(שניטנעגרא) עגיטועג ,1948 ,2 ינוי

 ,1948 ,10 ילוי ,זירַאּפ סָאנעוב ןיא טײקשידײ ןוא ןךי

 י"נעגרַא) סערײא סָאגעוב ןיט ןדיי ---- ,1948 ,10 ילוי .(עניטנעגרַא) סערייא

 ,14 'גיוא ,חרַאּפ ,עמיטש רעזנוא ,עניט "יא סָאגעוב ןיט ןדײ ןבעל יֹוזַט ----

 ,,8 ,1948 ,24 ילוי .(עניטנעגרַא) סער
 יד ןפ ןירב א .טגזעג טײז -- טיײקליױפ ווא טייקמערַא טימ םי ַא ----

 -סיוא (עילַארטסױא) ןדיי עשילטרטסיוא ,1948 ,28 'גיוא .(עניטנעגרַא)

 'טּפעס ,ןרובלעמ ,סעײנ עשידיי עשילַארט ןופ טפווקוצ רעד ןופ ןטכיזסיוא ----

 1956 יּכ "עמא:םורד) עקירעמַא:םורד ןיא ןדיײ

 יד ןצ ןירב ַא .טגנוזעג טייז ---- ,1948 ,18 'טּפעס .(עקיר

 "ידיי .(עילַארטסיוא) ןדײ עשילטרטסיוא שטַא טכַאמעג טָאה ןעמ ואװ טרָאד ----

 ,1956 ,8 'טּפעס ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עש ,1949 ,20 ינוי .(דנאלשטייד) ןדיי ןופ

 אט{

 ענעדיישרַאפ

 ןעלקיטרַא
 1999 -- 1991 .ב

 ,1929 ,5 ץרעמ .ןעגנוקרעמַאב ---- עשרַאװ ,גנוטײצסקלַאֿפ

 ,16 ,14 ילוי 21 ,12 ,7 יַאמ .רוטיקב ,יליוו ןופ גנולעטשרָאֿפ ַא ףיױוא  ,יװַאי

 ,8 'טקָא 126 ,24 ,18 ,10 ,3 'טפעס 8 ,1923 ,16 ץרעמ .טניִאשזד

 'גיוא ;24 3 ילוי ;1929 ,3 'צעד 2 יךורב יד ןדווא טמוס סָאװרַאּפ .עשַאי

 'טּפעס ;26 ,21 ,17 ,14 ,12 ,11 ,7 ,6 5 4

 :11 יכ ,2 'װָאנ ;28 ,23 !טקָא 1230 ,29 3

 :29 ,7 ,1 'נַאי 1930 ,25 ,24 1 "צעד

 ,13 ירּפַא 24 ,16 ,11 ,2 ץרעמ ;3 ,2 'בעפ

 'טּפעס 119 ,14 ילוי ;30 ,23 ,18 ,15 ינוי
 ,4 יטקָא ,3 יַאמ 1931 3 יטקָא 417 ,0

 ,1923 ,10 ילוי .ןטסַאק

 .ןדער ָאי עקַאט רימָאל .רענליוו ,י
 ,1923 ,16 יוָאנ

 .ןסיױא ךיא ןיב סָאד טשינג ,יווַאי
 .1924 ,5 'טּפץס

 ,14 ,9 ,8 יַאמ ,25 ץרעמ ;1934 ,5 'צעד יי .סםע טסָאק רעײט יװ .,רענליוו ,י

 ,18 'גיוא ;1925 ,31 ילוי ,7 ינוי ;21 6 .1927 0
 ,3 ,1 'טּפעס ;30 ,28 ,27 ,25 ,23 ,22 1 ,1927 ,20 ינוי .םיצל -----

 ,1928 5 ,1928 ,3 'טּפעס .עקידלוש יד .,וו ,י
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 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 או "עגעצס עשיטנַאמָארא יד ----
 .עסערפ רעשידײ רעד רעביא טרער

 .1931 ,20 ילוי

 -ַאט ןיוש "ענעצס עשיטנַאמָאר , ----
 ,31 ילי .עשרַאװ ןײק ןעמוקעג עק

1, 

 יטגַאה סרעגטַאר ףױט יתיפי המ, .װ

 ,1931 ,30 יטּפעס .רָאפנעמַאזוצ רעסרעװ

 1933 ,2 יטּפעס .ןציטַאג ,יליוו
 םעגעלטפעג ןכָאנ דפסה 8 .טאּפ בקעי

 .1933 ,26 יטקָא .רעגסאר
 ,19 ,18 ,17 ,13 ,12 ,11 'יצעד .ץרוק .יליוו

 ,2 ,1 'נאי :1934 ,29 ,27 ,26 25 4

 ;21 ,14 ,7 ,6 ,5 ,4 'בעפ ;:21 ,17 ,8 ,3

 1935 ,10 ירּפַא ;18 ,13 ץרעמ

 ןעגווטײט רעגאקירעמַא יד ןיא ----
 .19235 ,19 ץרעמ

 "יב רעגאקירעמט ןבײרט סָאװ ----

 ,1935 ,27 ץרעמ .ןלַאגרושז ןוא ןעגנוט
 ,25 ילוי .רפוש ןזָאלב ןַאװיא לָאז ----

5, 
 יָארּפ רעפיווק םעד טגײלעגּפָא ,טַאּפ ;י

 | ,1926 ,21 ילוי .סעצ

 ,1936 ,18 ילוי .ןגָאלַאיד /,פ ,י/

 .טכַאג רעד ןיא לַאפ ןצ לַאפ ןופ ,ּפ ,י
 .1926 ,24 יטּפעס

 ייטב רעֶגַאקירעמַא קידגעגעײל ,יליוו
 .1936 ,29 ,16 ,1 'צעד ,19 'װָאנ .ןעגנוט

 ,1926 ,19 'יצעד .דײ א טייג סע ןעװ -----

 -.ןןטײטצ רעגָאקירעמַא קידנגעגעייל ----
 ,1937 ,18 ינֲאי .ןעג

 סעבאגסיוא ערעדנַא

 ןופ טיט רעשיגַארט רעד .,רענליוו .מ
 .עסירטקַא רעשילױּפ רעטבילַאב ַא
 .1927 ,30 ילוי ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ

 1906 -- 1999 ,ג

 קרָאי-וינ ,רעקעוו

 ,978 :1942 יַאמ .דצ רעטירד רעד .טַאּפ ,י

 ןופ סױרַא זיא סָאװ רעד .טַאּפ בקעי
 ,1944 ,15 ינַאי .לַאז

 ןעמלטועשזד עגעדנואװשרַאפ יד ----
 1950 ,15 'וָאנ , ,,

 1965 'טּפעס .סורג ןוא טגָאד ןײמ ----

 קרָאי-וינ ,טפנוקוצ

 ַא :ןרַאטנעמַָאק .טָאּפ בקעי
 ,/3:71 :1962 'בעפ .ריל

 "בעלדיײמרַאפמוא : ןראטנעמָאק ----

 ,277-273 1962 'ניואיילוי .ןטייק

 בילוצ םערוטש :ןרַאטנעמָאק ----
 ,317"320 :1963 'טּפעס .ץנעט-טסיווט

 טטייד

 זירַאֿפ ,עמיטש ועזנוא

 .ןריבש ַא ףױא לרעּפ ַא .טַאּפ בקעי
 ,1956 ,21 'טפעס

 ָאליק 9 רַאפ :דָאװ וצ ךָאװ ןופ ----
 ,29 יטקָא .ןליב רימ ײז ןלעװ שיילפ
6, 

 "עג ערַאברעדואװ א :ןציטַאנ ----
 יטּפעס .ױרּפ רעשידײ ַא ןפ עטכיש
9 1960, 

 ירַאפ זיא סָאװ החשעמ ַא : ןציטַאנ ----
 ,1961 ,13 ץרעמ .ָאדנָאל ןיט ןפָאל

 סעבַאגסיוא ענעדיישרַאֿפ

 'ירטש יד ןופלאהיורטס 8 .טַָאּפ בקעי

 ,סעײנ עטצעל .רָאי ויג ןיא "סרעב

 | ,1953 'גיוא ,ביבא לת
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 (*טַאּפ בקעי ןגעוו עיפַארגָאילביב

 רעכיב-ןָאקיסקעל ןיא ןעגנוצַאשּפָא טנײמעגלַא 1

 רעשידיי רעיינ רעד ןופ ןָאקיסקעל .פ ,5 ,ה
 "נָאקירוטלק .טַאֿפ בקעי .רוטַארעטיל
 ,14/70 11968 ,?7 .ב ,קרָאי וינ ,סערג

 ןַאקיסקעל ןײמ .שטיװַאר ךלמ
 ,158:156 :1945 ,לַאערטנַאמ .טַאּפ

 רעשידי רעד ןופ ןַאקיסקעל ,ןעזייר ןמלז

 בלעי

 בקעי .עיגָאלָאליפ ןוא עסערּפ ,רוטַארעטיל

 ,ב ,1930 ,גָאלרַאפ-ןיקצעלק ,ענליװ .טַאּפ

2 8547850, | 

 .טַאֿפ בקעי .ןטסידנוב תורוד ,רערעש .ע
 ,3 יב ,קרָאי וינ ,"טייצ רעזנוא, גאלרַאפ
8 65761. 

 לַאירעטַאמ ןשיפַארגָאיב טימ ןעלקיטרַא 2

 .טַאֹפ בֶסעי טקיגײּפעג /עיצקַאדער/
 ,1919 ,2 יװָאנ ,קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד

 "סיוא-רעדליב עטשרע יד ,שטיבאב ,מ
 יסילאיב .טָאטסילַאיב ןיא גנולעטש
 ,80779 :1950 ,קרָאי וינ ,דניירפ רעקָאט

 ןיא לקניוװ רעשידיײ ַא ,ןַאמסָארנ ,י
 .עירוב רָאי 40 טימ קָאטסילַאיב
 .?) לאערטנָאמ ,רעלדא רעדענעק

 יירפ ַא ןופ בױהגָא ןיא .קַאז םהרבא
 .224 223 11962 ,סץרייא סָאנעוב .גניל

 .ס .ס ןופ עטכישעג יד ,יקצָאבַאכ ?דייז
 ,דניירפ רעקָאטסילאיב .קָאטסילַאיב ןיא
 55 11950 ,קרָאי וינ

 ,(טײצרָאי ןטשרע ןייז וצ) טַאּפ בקעי ----
 "טּפעס ,ינוייאמ ,עקיסקעמ ,לעװש ןפיוא
 ,1967 'צעד "װָאנ ,יטקָא

 ןוא ןויצ ילעוּפ ,יקסלערָאנָאּפ יכדרמ
 -ןוטכיר עשיטסילַאיצָאס-שיטסינויצ
 ,קרָאי וינ ,דנירפ רעקַאטסילַאיב .ועג

5 

 ןיא ןיט ילעופ ןופ םוספיוא רעד -----

 גנוקיגײראפ רעד ןיב קָטטסילַאיב

 ,דניירפ רעקַאטסילַאיב .0 .0 יד טיצמ

 50 :1950 ,קרָאי וינ

 בקעי טימ סעומש 8 .טַאּפ ?אונמע
 .1955 'װָאנ ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ .טַאֿפ

 יד ןופ עיפארגַאילביב ,לגנ8רעג ןיא -----

 *1921) ןליוּפ ןיא טַאּפ בקעי ןופ ןטפירש
 ,(טריפַארגָאעמימ) 1968 ,קרָאי וינ ,9

 -ַארגָאילביב 1525) עיפַארגָאילביב  ריפניירַא
 ,גנורימוס עשילגנע ;("ןסנייא , עשיפ

 "גנוטייצ ףיוא רקיע רעד טיובעג זיא יז .עלופ ןייק טינ טײװ זיא המישר יד (*
 טָאה טַאּפ .טיוט סיטַאּפ ךָאנ -- סעקעט ,ןדָאלפוש ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענעז סָאװ ןטינשסיוא
 ןלעפ סע .םיא ןגעװ ןרָאװעג ןבירשעג זיא סע סָאװ שיטַאמעטסיס טלמַאזעג טינ לָאמנייק
 לג"דא ןטַארעפער ,ןטירטפיוא ענייז ןגעװ ןציטָאנ ,ןטכירַאב ,ןעלקיטרַא עלַא טעמכ רעבירעד

 ןוא סעיצקעל ענייז ןגעװ ןטכירַאב ,ןטירטפיוא ענייז ןגעװ ךיוא ,1939 זיב ןרָאי יד ןיא
 רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג ןבירשעג ליפ זיא 1939 ךָאנ רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןטַארעּפער
 ןעװעג טינ שיזיפ זיא סע ןוא טלמַאזעג טינ ןטכירַאב-עסערּפ יד טָאה טַאּפ רעבָא --- עסערּפ
 ױזַא רַאפ רעדנעל עלַא יד ןופ עסערפ עשידיי יד ןרילָארטנָאק ןוא ןגלָאפוצכָאנ ךעלגעמ
 .ןרָאי ליפ

 המישר יד זיא ָאד ךיוא) רעכיב ענייז ןגעװ סעיזנעצער טלמַאזעג גרָאז רעמ טימ טָאה רע
 יד ןופ ןעמָאנ םעד ,סעטַאד יד טנכייצרַאפ טינ טפָא רעייז רע טָאה רעדייל .(עלופ ןייק טינ
 -- ןעמונעגנײרַא ָאד ייז ןרעװ ןגעווטסעדנופ .טקורדעג ןעװעג ןענייז ייז ואו ,סעיצַאקילבוּפ
 עשיפַארגָאילביב ןלעפ סע ואװ .ןדָאלפוש סי'טַאּפ ןיא ןרָאװעג ןענופעג ןענייז יז יװ ױזַא

 .?) :טימ טנכייצרַאפ סע טרעװ םיטרּפ
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 (ןבעל ןייז תעב) טַאּפ .י ןגעוװ ןעלקיטרַא .9

 בָאה ךיא :טַאּֿפ בקעי ,רעטסילננא ,ל
 ןגָאװ רעײט יא רעגנערד טקעטשעג
 4?) 1957 ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא

 רעגנוה ןופ ןרָאי יד ןיא ,ךַארכַאכ .ה
 יךעדנואטװ יד ןעמוקעגנַא טױג ןא
 .עטַאטהמסחלמ א ןפ ףליה עכעל
 (?) 1956 ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידיי

 'עטיל סטַאּֿפ בקעי .,רַאקעטָאילביב ַא
 ,עמיטש רעזנוא .ןעגנופַאש עשירַאר
 .1949 ,ד יַאמ ,זירַאּפ

 םילעופה ךעו לש ןדיספת לע ,ןנ ןועמש
 ,ביבא לת ,רבד .ב"הראב סםידוהיה
 ,1957 ,10 'בעפ

 ןג ןירב רעֶנעפָא ,רבח רענעזעוועג
 ירּפַא ,ביבא לת .סעיינ עטצעל .טַאּפ בקעי

1954, 
 ןגיז טעװ תמא רעד ,ראיסרעד קילעז

 ,1953 ,30 יצעד ,ביבא לת ,סעיינ עטצעל

 ,גנטיײצ עשידי .רַאליבוי ירד ,ןראה .י
 ,1960 ,21 יטּפעס ,סערייא סָאנעוב

 -עגקירוג ךיז ןבָאה סָאװ יײװצ ----
 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטײצ עשידי .ןיױצ
 .1963 ,14 ילֹוי

 "עוב ,גנוטייצ עשידיי .ןראליבוי ייווט -----
 ,1965 (?) 'צעד ,סערייא סָאנ

 עגייז ןצ -- טַאּפ בֶקעי ,ינסַאי-ףלָאװ א
 יטּפעס ,ביבא לת ,סעינ עטצעל .רָאי 0
2, 1960, 

 ןב 8 -- טאפ בקעי (ינסַאיףלָאװ) .י .ֹוו

 ,26 'װָאנ ,זירַאּפ ,טרָאװ רעזנוא .םיעבש
0, 

 עגײז וצ -- טַאּפ בקעי ,ןַאמדלַאװ ,מ
 ,1960 ,6 .נ ,וירַאּפ ,םויק .רָאי 0

 .תוחילש עבכײרגלַאפרעד א ,רענרומכ .י
 ,1930 ,11 ילֹוי ,עשרָאװ ,גנוטייצסקלָאּפ

 -ָאק רעטעברַא רעשידיי ,רענרעל קילַאפ
 רעד ןוֿפ סערדַא רעד -- טעטימ
 *עמַא ןיא טפַאשרעטעברַא רעשידיי
 יגיוא ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד .עסיר
0, 1960. 

 טימ לוב ןבעל ַא .סקֹופ בייל םייח
 יגיוא ,קרָאי ןינ ,רעקעװ .טייטשירעפעש
0, 

 ידוהיה דבועה לעפ המ ,רעקנילפ דֹוד
 ,26 'װָאנ ,ביבא לת ,רקובה .הטירמאב
4, 

 ,ביבא לת ,רבד .ואו ויחוא ,סניפ ןד
 ,1951 (?) טּפעס

 ןוא קיטכיר זיא סָאװ ,שטיװעלַאצ .ב
 ,סעײנ עטצעל ,קיטכיר טיג ןיא סָאװ

 ,1954 ,17 ינַאי ,ביבא לת

 ךָאנ ןוא תממ ,לַארָאמ ןגעװ ,ןינַאצ .מ

 ,11 'צעד ,ביבא לת ,סעינ עטצעל .סעּפע
3, 

 ,סעײנ עטצעל ."עצעה עקילײה, יד --
 ,1953 ,25 'צצד ,ביבא לת

 בקעי ,טגעז ריא סָאװ טא .נינעק נ

 ץרעמ ,קרָאי וינ ,טייהיירפךגרַאמ ! טַאפ
3 11, 1948, 

 רעד ,טַאֿפ בקעי ,גרעבנענארק יליל
 עשידײ ,.רעבײרט רעשידײ רעסיורג
 ,1954 !(?) ןרובלעמ ,טסָאּפ

 רענָאמ א רעקעװ ַא ,ןייטשניבור .מ

 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .ןבעל ןשידיי ןופ

 .1946 ,18 יֵאמ

 א ,יקסניווַאשטש ףסוי

 (077) .טאֿפ בעי

 אדָאסט6 רעד ןיט ,יירעדנעש השמ

 .גנוטײצ עשיזיא יז .השל שידײ ןופ

 ,1957 ,2 ינוי ,סערייא סָאנעוב

 ,ןגארפסנבעל .טַאּפ בסעי ,לעניּפש והיעשי
 1954 (?) ביבא לת

 לע רפסמ יאדןוב גיהגמ ,/עיצקאדער/

 ןילופב הטילפה תיראש לש רמוצר

 לת ,ףיקשמה .לארשיהצרט םתולעל
 .ו"שת ירשת ז"כ ,ביבא

 .טיאײטראּפמוט ןוא טיטסעיבַא /----/

 "לאמ ,קרָאי ןיִג ,ןיטעלויב רעשידיי רעיירפ

 ,1951 ינוי

 לת ,רבד ,לארשי תבידמו דגובה /
 ,1963 ,20 ינוי ,ביבא

 יעװ .רָאי ךֿפ טַאֿפ בקעי רבח /---/
 ,1965 'גיוא ,קרָאי וינ ,רעק

 אפ ַא - טַאּפ בקעי יח םעד /----/

 -עג רעזנוא .גנוסירגַאב עטסיטעּפש
 ,1965 ,סץרייא סָאנעוב ,קנַאד

 טימ סעומש

/ 
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 עיפַארגָאיל ביב

 ערעדנַא ןיא ןכוזַאב ,ןטירטפיוא םטַאּפ ןנעוו ןעלקיטרַא 4
 רעדנעל ןוא טעטש

 ,ןעגנובײרשַאב ןוא ןעלקיטרַא יד ןופ לייט םעניילק רָאג ַא ןיירַא טמענ המישר יד)
 (ןרָאװעג טקורדעג םתעשב ןענעז סָאװ

 רעקָאטסילַאיב ןיא ןטירטפיוא ס'טַאּפ ןגעװ
 יַאמ :קָאטסילַאיב ,ןבעל עיינ סָאד ,הליהק

 ,2 'װָאנ ;26 ,14 'גיוא ,22 ילוי ;15 ,8 7
 27 ,1 'רּפא ,17 ץרעמ ,20 'בעפ 9
0, 

 םינפ חֹלבק רעכעלרעייפ /עיצקַאדער/
 עכלעװ ,עיצַאגעלעד-אשי רעד רַאפ
 -עמַא ןופ ןעמוקעגקירוצ געט יד זיא
 ,13 ילוי ,עשרַאװ ,גנוטייצסקלָאפ .עסיר

0 
 .טַאֿפ יח ןרַאֿפ םינּפ תלבק /----/

 ,19238 ,15 'טּפעס ,עשרַאװ ,גנוטייצטקלָאפ
 -ָאְק רעטעברַא םייב טַאּפ בקעי /--/

 "ַאגסיוא רעטנָארָאט) סטרעװרָאפ .טעטימ
 ,1948 ,2 יװָאנ ,(עב

 ןטנעמָאמ עסיורג עכעלטע ,לעניס ,י
 ןשידיא ןופ ץנערעפנָאק רעד ףױא
 "יש) ,סטרעװרָאפ .טעטימָאק רעטעברַא
 ,1946 ,3 ירּפַא ,(עבַאגסױא רענַאק

 ססעז .ור רעקיבײא וצ ,שטיוועלומש .י
 ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ רעריטרַאמ
 "ָאטעג סקעז ןקידרעַאב םייב עדער סטַאּפ)
 "ץרעמ ,קרָאיוינ ,טייצ רעזנוא .(רעפמעק
 ,1946 ירּפַא

 רעריטרַאמ סקעז ,ור רעקיבײא ןצ ----
 ,םשה שודיק .ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ
 ,746-738 :1948 ,קרָאי וינ

 סטַאּפ בֶקעי ןופ םשור רעסיורג /ידער/
 ,19 ינוי ,עקיסקעמ ,טייצ יד .טַארעּפער
7. - 

 ,עמיטש יד .טַאּפ בקעי טמוק טגייה /-----/
 ,1946 ,15 יַאמ ,עקיסקעמ

 ןופ סורג ןײז ןוא טַאּפ בקעי /---/
 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .םייה רעטלַא רעד
 ,1946 ,17 יַאמ

 ןוומ רימ א ןבעל ןזמ ןדײ /---/
 יז .טַאֿפ בקעי טגָאז -- ןפלעה ײז
 .1946 ,18 יַאמ ,עקיסקעמ ,עמיטש

 יד ףױא טרעדור טַאֿפ בקעי/---/
 ענײז טימ טיײקכעלטגפע עשידיי
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 יאמ ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .ןטירטסיױרַא

2 1946, 

 ןוא טוט ןפ עטכישעג יד ,רשא ןב
 ,(ןליוּפ ןופ טכירַאב סטַאּפ .י ןגעוו) ןבעל

 1946 25 ייאֹמ ,עקיסקעמ ,עמיטש יד

 ןופ גלָאפרעד רעסיורג /עיצקַאדער/
 רַאפ ןײּפמַאק טעטימָאק רעטעברַא

 בֶקעי ןופ רַאפּפִט .עּפָארײא ןיא ןדיי

 ,1946 ,25 יַאמ ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .טַאפ

 .טגײה ןוא לָאמַא ןופ ,ןייטשנָארב בייל
 ,1948 ,(?) 'װָאנ ,ןָאדנָאל ,טייצ יד

 ןןפ סםורג סטַאֿפ בקעי /עיצקַאדער/

 ,12 יטקָא ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .לארשי
7, 

 עטגיײלעגנָא ןעמוק סע .טרָאּפָאּפאר .י
 ילֹוי 19 ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידי .טסעג
6, 

 -לעמ ןיִא םוקנֲא סטַאּפ בֶקעי ןט .ש ;ג

 -לצֿמ ,סעײנ עשידיי עשילַארטסױא .ןרוב
 ,1956 ילוי 19 ,ןרוב

 םיגפ תלבק רעבכעלרעייפ /עיצקַאדער/

 יז ,יורפ ןײז ווא טאפ בסעי רַאפ

 .1956 ,21 ילוי ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידיי
 רעטעברַא ןשידי ןופ לָאֹר יד .ב .ה

 עשידי יד .עקירעמַא ןיא טעּטימָטִס

 .1956 ,27 ילוי ,ןרובלעמ ,טסָאּפ
 טַאַּפ בקעי טימ סעומש 8 /עיצקַאדער/

 ןרובלעמ ןיא ןעמוטנַא ןײז דטב

 ,ןרובלעמ ,סעײנ עשיזי עשילַארטסױא
 .1956 ,27 ילוי

 .דֹניִק עשידיייס ןוא רעטכעלעג סָאד ----

 םולש ןגעװ טַארעפער סטַאּפ בקעי

 'גיוא ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשיזי .םכילע
0 1956, 

 ,ןרַאפעג עלַא ןייטשיײיב טעװ לארשי ----

 תגידמ ןגעװ טארעפער סטַאפ בקעי
 עשידי .לארשי תוצטופח ןוא לארשי
 1956 ,17 'גיוא ,ןרובלעמ ,טסַאּפ

 -ָאטסילַאיב יד יב טוװַא רענייפ ----

 -לָעֵמ ,סעײנ עשידיי עשילַארטסױא .רעס

 ,1956 ,29 יגיוא ,ןרוב



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 -גלָאפרעד ַא .ןעגנַאלפּפָא ,ךַארכַאב .ה
 ,טסָאּפ עשידי .עיגקש-רוטלוק עבַײר
 ,1956 ,24 י'גיוא ,ןרובלעמ

 .סיוא .םיגיגע עשימייה ,ןַאמרעמיצ .א
 'טּפעס ,ןרובלעמ ,סעינ עשידי עשילַארט
5 1956, 

 -ירעפסקע רעגעגנולעג 8 ,טרָאּפָאּפאר ,י
 'טּפעס ,ןרובלעמ ,טסָאפ עשידי .טגעמ
(?), 1965, 

 -סילַאיב ןיט הרכזה עלופססורדנגיײא .א
 עשידיי עשילַארטסױא .רעטנעצ רעֶקָאט
 ,1956 ,(?} 'טּפעס ,ןרובלעמ ,סעיינ

 יד ןײז ןלָאז טשטנעבעג ,ןַאמביל .ע
 ,1956 'טּפעס ,ןרובלעמ (?) .עסיביולג

 -ַאוב רעטגַאסערעטניא /עיצקַאדער/
 בֶקעי טימ רעביירש יד ןופ ףערטנעמ

 .1956 ,(?) ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידי .טַאפ

 ןופ תיבה תכוגח .,שטיווָאדיװַאד .ח
 עשילַארטסױא .לוש ץרפ .2 .י* רעד

 1965 ,(?) ,ןרובלעמ ,סעינ עשידיי

 םיַגּפ תלבס רעכעלרעייפ /עיצקַאדער/
 ,עמיטש רעזנוא טַאּפ בקעי רב ןרַָאּפ

 .1962 ,4 'רפא ,זיראּפ

 /-----/ 1ט02102 51:6סע1012/ 1/סתג 18/83-
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 טיוט סטַאּפ בקעי ךָאנ ןפורּפָא 5

 -םישולש ,ןציטָאנ-גָאלָארקענ .א

 ןעגנולמַאזרַאפ-טיײצרָאי ןוא

 ,29 28 ,21 'רֿפַא ,קרָאיוינ ,סטרעװרָאפ

 ו5 יַאמ ;1966 ,6 ,5 ,4 ינול ,10 ,1 יאמ ,0

 ,קרָאי ןינ ,לַאנרושז ןעגרַָאמיגַאט ,7

 ,7 יַאמ ;1966 ,10 ו5 יַאמ ,29 ,28 ,27 ירּפַא

 ירּפֲא ,קרָאי וינ ,סמייט קרָאי וינ ,7

 ירּפַא ,קרָאי וינ ,טסָאּפ קרָאי וינ ,1966 7
 ירּפַא ,קרָאי וינ ,טייהיירפ"ןגרָאמ ,1966 7
 ירּפַא ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא .1966 7

 ירּפא ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד .1966 0
 -לעמ ,טסָאּפ עשידיי ,1966 ,19 ,12 ינוי ,8
 עשילַארטסיױא ,1966 ,3 ינוי ,6 יַאמ ,ןרוב

 ,1966 ,28 'רּפא ,ןרובלעמ ,סעיינ עשידיי

 (?) ינוי ,קרָאי וינ ,עמיטש רעטעברַא עיירפ

 יֵנֹוי ,קרָאי ןינ ,ָאװיי ןופ תועידי .6
 ירפ ,1966 ,11 יֵאמ ,ביבא לת ,רבד ,6
 "סקלָאּפ ,1966 ,28 'רּפֲא ,ביבא לת ,לארשי
 ןיטעלויב .1966 ,11 יאמ ,ביבא לת ,טַאלב

 יוּפַא ,רוטנעגַא ןפַארגעלעט רעשידיי ןופ

7 1966, 

 ןעלקיטרַא .ב
 ןינ ,סטרעװרָאפ .טַאּפ בסעי /עיצקַאדער/

 ,1966 27 'רּפַא ,קרָאי

 ,קרָאי וינ ,טײצ רעזנוא .טַאֿפ בטעי ----

 ,1966 יגויייאמ

 ,קרָאי וינ ,גנוטייצ רעדניק .טַאּפ בקעי ----
 .1966 ינויייַאמ

 ,ביבא לת ,ןגָארפסנבעל ,טָאֿפ בקעי ----
 .1966 ינוק

 רעכעלדימרעדמוא רעד ,ךַארכַאב .ה
 ןופ טיט םוצ .רעבײרש ןוא ןקסע
 יַאמ ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידיי .טַאּפ בקעי

6' 1966, 

 בקעי ךָאַנ טײצרָאי ,ןײטשטַאלנ בקעי
 ,קרָאי וינ ,לאנרושז ןעגרָאמיגָאט .טַאֿפ

 ,1967 ,7 יַאמ
 ןעגרָאמיגַאט .ה"ע טַאּפ בקעי .ץנַאלנ .א

 ,1966 ,4 יַאמ ,קרָאי ןינ ,לַאנרושז
 ןשירפ ןײז ײב .טַאּפ בקעי ,ןראה .י

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא .רֵבֵק
 .1966 2 יַאמ

 עטצעל .ל"ז טַאּפ בקעי ,ינסַאי-ףלָאװ ,א
 ,1966 ,5 יַאמ ,ביבא לת ,סעיינ

 רעד .ה"ע טאפ בסעי ,ינסַאי-ףלָאװ .א
 ,13 יַאמ ,ָאטנָארָאט ,לאנרושז רעשידיא
6, 

 'איב .ה"ע טָאּפ בקעי ,יקצָאבַאכ ?דייז
 ;1966 יטּפעס ,קרָאי ןינ ,עמיטש רעקַאטסיל
4,, 

 ןעמולב ץנַארס ַא דַאנ ,ןַאמטיל םהרבא
 ,סטרעװרַאפ .טַאּֿפ בסעי ןופ רבק ןפיוא
 ,1966 ,18 יַאמ ,קרָאי וינ
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 טַאֿפ בקעי ,(יקסװָאדָאלָאמ עידַאק .מ .ק
 1966 'טּפעס ,קרָאי וינ ,הביבס .ל"ז

 בֶקעי ןָא רָאי ַא ,סעשָאנרַאמ .,ש .,רד
 ,1967 י'רּפַא ,קרָאי ןינ ,טפנוקוצ .ןטַאּפ

 וינ ,רעקעװ .טַאּֿפ בקעי .קעטָאלמ ?סָאי
 ,1966 ינוי ,קרָאי

 .טַאֿפ בקעי רבח ןפ טױט םוצ ,ץרּפ
 ,1966 ,6 יַאמ ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 -- טַאֿפ בקעי ,(לָאטשירק השמ) .ק .מ
 וינ ,טפנוקוצ .דײ ןוא שטנעמ רעד
 ,1966 ינויייַאמ ,קרָאי

 .סיוא זנוט טלעפ רע -- טאפ בסעי -----
 ,1967 ירּפַא ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ

 'ארטסיוא .טַאּפ בקעי ,ןָאזשידַאק סחנּפ

 ,13 יַאמ ,ןרובלעמ ,סעינ עשידי עשיל

6 

 רוד א ןופ לָאבמיס רעד ,ןאהאק קחצי
 רעטעברַא עירפ .,טיוט סיטַאּפ בקעי וצ)
 1966 ,15 ילוי ,קרָאי וינ ,עמיטש

 רעד -- גנַאגסגבעל סטַאּפ בקעי ----

 עיפ ַארג ָאיל בי ב

 ןַאמסדנאל רעד .רוד ַא ןופ לָאבמיס
 ,20718 :1967 ירּפַא ,ןרובלעמ

 טַאֿפ בקעי ןיוש זיא ,גרעבנטָאר .י

 -קעמ ,סיורָאפ .גןוא ןופ קעװַא ךיוא

 .1966 ינֹוי ,עקיס

 .טַאֿפ בקעי לש י'וובשדחה , .ררוש םייח

 1966 ,6 יַאמ ,ביבא לת ,רבד

 ,םויה .שידײ ירפוס יגש לע ,הירחש .ש

 ,1966 י5 יַאֹמ ,ביבא לת

 רעד ןופ סרעגײטַאב ,ןַאמקרַאטש .מ

 "ץרעמ ,קרָאי וינ ,טפנוקוצ ."טפגוקוצ ,
 .111 :1968 ירּפַא

 ,סטרעװרַאפ .טַאּפ בקעי ,שטיוועלומש ,י
 ,1966 ,28 'רּפַא ,קרָאי וינ

/86110:/ 18000 224, 116 1 6846 13168. 

 1100 2005, ןאסיש יע ס1+ , 818ץ-?6
.1966 

 תםז. 5. 242:808005. !8000 12 )סש

 ש:(ת 8 1162: ,לאנרושז ןעגרַאמיגָאט

 ,1966 ,2 יַאמ ,קרָאי וינ

 סטעיונעצער 6

 ןגעוו רעדניק עניילק יד רַאפ

 ,ענליוו ,לוש עיינ יד (? ןרעּפלייה קלַאפ) .ה .פ
 1 יב ,2

 רעדנויק עניילס יד רַאפ ,ןַאדזַאק .ש .ח

 'בעפ-"נאי ,עשרַאװ ,טלעװ:רעכיב .ןעװט
 ,14771 1211 .ג ,2

 ןעמולב ץנַארקַא

 ,ענליװ ,לוש עיינ יד (? ןרעּפלייה קלַאפ) .ה .פ !

 .1 יב ,2

 ךַאפ ןביירש ןוא ןענעייל

 רעדניק עניילק

 רַאפ ןבײרש ווא ןעגעײל ,ןיבור .י
 בקעי ןופ ןבירשעג ,רעדנגיק עגיײלק
 "נַאי ,271 .ג ,עשרַאװ ,טלעװ-רעכיב .טַאֿפ
 ,1927 ירּפָא

 ןטסידנוב

 יב; סט8פ בקעי .(ץרַאװש סחנּפ) .ק ,ּפ

 יװָאנ ,עשראװ ,רעקעװ טנגוי .יוןטסיד

 .12 ינ ,6

64 

 םיוטשנעמַאזװצ

 ןעגנולײצרעדיסרוסגָאק יד ,רענינ .ש
 .1926 ,18 ילוי ,קרָאי וינ ,גָאט

 דנַאל םענעדלָאג ןיא

 .עקטירעטעט ןופ םיױרַא ,ןַאמלעמ .מ
 .1926 ,24 'צצד ,עשראוו ,גנוטייצסקלָאפ

 -לָאג ןיִג , .(שטיװעלַאכימ .ב) ?ַארטַאעט ַא
 יעשרַאװ ,גנוטייצסקלָאפ ."דג8ל םעגבעד

 ,1926 ,31 'צעד

 רעד ןגעוו ןעלקיטרַא

 : *עמיטסש-רעטעברַאג

 יורא םוצ רעטרעװ רָאּפ 8 ,יקסרוק .פ
 ,גנוטייצסקלָאפ .טַאֿפ רבח ןופ לסימ

 ,1927 ,11 יטּֿפעס ,עשראוו

 טרעקעל שריה

 ץנַארפ .טרעקעל שריה ,יקסרוק ץנַארפ

 279 ,277 11952 ,קרָאי וינ ,ךוב'יקסרוק

 ןעניגַאב ןופ ןגעוו יד ףיוא

 ןופ ןרוּפש יד ףיוט ,ךילרעיווָאנבוד .ס
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 ,טפירשנכָאװ .טײב רעשיטָארעה ןא

 .(205) 8 .נ ,1935 ,6 ינוי ,עשרַאװ

 ןַא ןעמוק רימ

 עשירַארעטיל .ײֵוָא ןעמוס רימ , ,יאטיק ,מ

 ,20 .נ ,1936 ,עשרַאװ ,רעטעלב

 ןַאועשטַאקסַאס ןופ גרעב יד ןשיווצ

 ,טפנוקוצ .סרוקנָאָק רעזנוא ,רענינ .ש
 ,1942 יטּפעס ,קרָאי וינ

 ימאב תידוהי תורפס ,ןַאמדירפ לאומש
 ,508:491 יז ,(?) .הקיר

 רעייפ ןוא שא

 "סיוא םעד םורַא .שטיווָאמַארבַא שריה

 -ןפ ןופ ןפיוה:ירעמײטש ןטגערבעג
 ,עמיטש רעטעברַא עײרפ .םוטגד+ײ ןטיל

 .ןעלקיטרַא 2) קרָאי ןינ
 .ןטכײל רעדיװ טעװ סע ,דמַאזדלָאג .ה

 (?) ,דנאלשטייד ,גרעבמאב ,טרָאװ רעזנוא
7, 

 טא ךוב סטאפ בקעי .(ןַאלּפַאק ,ד) .ק .ד
 ירֲָאפ .ןעגישרעד ןיוש "רעיײפ ןוא

 ,1946 ,12 'צעד ,קרָאי וינ ,סטרעוו

 ןוא שֵּא י סיטַאּפ בקעי .,ינרַאשט לאינד
 ,קרָאי וינ ,גנואיצרעד ןוא רוטלוק ."רעייפ

 ,1947 ירּפֲא

 וינ ,סטרעװרָאפ .ארומ ,ןַאמרעביל םייח
 1946 ,13 ץרעמ ,קרָאי

 ןעגרַאמ .ליופ ןברוח  ינודקומ .א ,רד

 ,1947 ,30 ץרעמ ,קרָאי וינ ,לאנרושז

 ,טײצ יד .רעײפ ןא שא ,סקופ ,מ .א

 ,1947 ,20 ילוי ,(ןעלקיטרא 3) ןָאדנָאל

 -דק ערעמוא ןפ האטחצ יד ,סורוטופ
 ,1947 יַאמ ,סערייא סָאנעוב ,טלעװ יד .םיש

 ,סטרעװרָאפ .רעײפ ןצ טא ,קנַארפ ,צ .מ

 ,1947 (?) ,קרָאי וינ

 ןופ רעדליב סטאפ בקעי ,ןַאהַאק .בא
 .עידעגַארט רעשידיא רעסיורג רעד
 ,1947 ,21 'בעפ ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ

 ןופ תוברוח יד רעביא ,ןאמסיק ףסוי

 ,1947 ,15 'בעפ ,קרָאי וינ ,רעקעװ .ןליוּפ

 ןופ תוברוח יד רעביא ,שטיווַאר ךלמ
 ,1947 ,7 יַאמ ,עקיסקעמ ,געװ רעד .ןליופ

 טגעמווטמ-טרָאװ רעשיטעטַאּפ ַא ----
 -דיא רעכעלטכישעג רעסיורג ט ןפ

 ,סערייא סָאנעוב .עסערפ יד .עגר רעש
 .ןעגנוטייצ ערעדנַא ךיוא -- 1947 ()

 בסעי ןופ רעײפ ןוט טט ,טרַאננייטש .י

 ,(םיצולח ,םילייח ,רענַאזיטרַאּפ) חחּפ .טַאֿפ
 ,1947 ינאי ,ןעכנימ

 מ. 5. (30:15 5ת0012ז) . /45005 226 1116.
 1סועזפװ 10169/601:10 ,49600/ 16/:480-

 110; 1301ע014, ,16וע19/1 276:10061 1:606-

 960: 0461 40910-1ס6158 ץוג01102-

 {1סתפ. 5091 1947.

 /4 12ט0401. /458 טמ 1210. רינג ,גָאט
 ,1947 ,26 'טקָא ,קרָאי

 10961 2461001, /458 טמ 2161'1. ַאטנָאמדע
 ,1947 'גיוא ,טנייה רענָאט

 ךַאנעה

 ךוב סיּטַאּפ בקעי .ןייטשנערא ןימינב
 ,לַאערטנַאמ ,רעלדָא רעדענעק ."דאנעה;

 ,1951 ,18 ינוי

 שידיא ןופ ךובגָאט .רענניז .ד .ש
 .ָאטעג רעװעשרַאװ רעד ןיא לגויט
 ,1951 (?) ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ

 ױּפַא ,קרָאי וינ ,גָאט .ןַאגעה .,רענינ .ש
7 1949, 

 "ץוב ,אקווד .ךַאגעה ,שטיוועקסוס המלש
 .1949 ,1 .נ ,סערייא סָאנ

 ,451125 גאס תזממ

+52066 .1616 2884 45809/ .0616 /201? 

 24זזזסז, 1צסש "צ סזצ. 128. 25, 84

 ,גתנש 11 (0עסט0?98מ. /490053 284 2116.
 200026516/ 11/0065-שזעסמ, ןהמ. 249

1948 

 /,401/8ת2ת (3. 120046. 1129010/9 ןמ
 2012מ4. 269, ואסש 'צ סעא (?) 8

 םטשנמ 1. (11:2ת4/. ,/450805 204 26
 5640 221/6001500 1461  ן2מ8. 29/

:188 

 18000 1 686021058ש0. זמ 2012מ84 1042.
 ס0װ00/0568 106621/, ןאסש צסזעא

.112 ,20 .160 

8 1009 }04 2102 2448 2114266 
,20531-10197610/1 7001 .57 .201284 

 1הת. 25, 48
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 ז1הזס גאס61סמ 14 ט25 106 0|מוצ שגע

 {ס 2046 /16/20  406 000//206, אֹּסִש
 +סז1א, 1ט17-/409. 1948.

 124628:64 82641?ע. 2460360-1.1460:24906 4
 {םס 1101002056 60000/0099 427

 ץץט681ע, 6004. 24, 166:15.

 182420 8098621614. 'ע61/0 86ץסמ4 261
 גחסוע 16600/ 3אסש רעסז{, (?)

1948 

 ----- 1610 86ץ/024 1010 ,4/ 6

 0} ןטזמסזיעוז1ץ,; 1962.

 ם.ת.5. 1665 18 2012864 '1042ע. 612
 ט000000/01/ 22011600, 588 1זהת-

 ס1300, 260. 27, 1948

 (10111046 58:00615 2116 284 450058/ 
 ג/סו/ 1סז/ 1706 800/2 26ע9166,

 וזסש + סזא, 260. 22, 484

 80115 50ג012 866ש006מ 1216 284 300.

 1ס7ע184 1168/69/76 ,49606} 800-

 16, 1אסש +ס+א, 120 (?) 1948

 866ש06מ 216 284 צסט- 02
224 .128 ,16411620866 ,0//001616) 

1948 

 8066ש0068 1216 284 צסס0 660
 166066/, ןאסש 600:16205, 184מ 23,

1948 

 866ש00668 316 224 { סט. ,4706//-

 040 1650 60801100/, 1166טטטזפם,
19484 ,23 1886 

 1011114ז0 501060206016ז. /45005 2864 1116.
 /0/50006, גאס "עסז{} 1242:08 1,

1948 

 עיפ ַארגָאיל בי ב

 טשעווגגתנ 5101מ. /45065 224 1716. (/7-

 01:16 10 1:---35. 10 סזיעץנשז'פ 6

.1948 ,23 .188 /2/6400/105 

 גאסזממגמ '1800129, ,48809 280 1116.
.1948 ,23 .1848 /6601 /50016119, 

,01/016116) 1706 .116 2064 45808/ ----- 

 1הזסת 1948,

 82108 46 '1010642מ0. /45005 2064 1110.
 ססעוענסזמרע66}, ןאסש 3 ס+א, ?טוע 2,

1948 

 4411160 306:00/ 1400080ע, ,0//42:9-
 ,1006110604 111ע2406 (?) 1948,

-900 8004 .106 2264 450868/ /86:01/ 

 חסמ 116/616 1ד?פ9װמס, ןאסש +ס11

 18ת. 26, 1948.

 / / 245װ08 284 11/6 /6ש0/97/ 26-
 ץ/סשש, 1487 6, 1948.

-136 700/0010 .1116 2264 5805 / / 
 קזסוע ןסז'מס}. ןיסס. 4, 1948.

01 ,= 1106 228 2500 / / 

 תעססעזסש, ןאסש צסז8} 188 30,
1948 

4067660, .1760 226 4508 / / 

 24סז סויע, /4/11| 1484

 / / ,45065 224 2106 126 2649/0װ
)?( 1948 

 /-----/ 45804 226 1116, שידי געפיניוו
 ,1948 ,27 'נַאי ,טרַאװ

 -רעכיב עשילגנע יד ,(ןַאלּפַאק .ד) .ק .ד
 ןוט טא סיטַאּֿפ בקעי ןגעוו ץקיטירק

 וינ ,סטרעװרָאפ .שילגנע ףיוא ירעייפ

 ,1948 ,29 'בעפ ,קרָאי

 רעביירש עשידיי טימ ןטעומש

 יײרש עשידיא טימ .שסיווָארעשַא .מ

 ןיִנ ,סטרעװרָאפ .טגעָאנ רעד ןופ רעב
 ,1955 !(?) ינוי ,קרָאי

 .לטיטרא טימ תוכיײש ןיא ףורּפָא ----

 ,1955 ,17 ינֹוי ,קרָאי וינ ,סטרעװרָאפ

 ןכַאמ זומ ןעמ} .יקסנַאשָאטָאב בקעי
 ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד ."סיטרכיל
 .1955 ,16 ץרעמ

36 

 "ירש עשידיי ןצרעפ טימ ,לקיב המלש
 .1955 יגיואיילוי ,קרָאי ןינ ,טפנוקוצ .רעב

 עשידיא טימ ןסעומש}, .נרעבזנינ .מ
 רעדענעק .טַאּפ בֶסעי ןופ "רעביירש
 ,1955 ,24 י'רּפַא ,לאערטנָאמ ,רעלדָא

 ײרעביײרש עשידיא טימ ןסעומוש , ----
 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .טַאֿפ בקעי ןופ

 .1955 ,4 ינוי
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 לע .תויתורפס תוסחיש ,יקצליב ,ח .י
 ,1956 ןסינ 'ב ,ביבא לת ,רמשמה

 ןסעומש .טַאּפ בקעי ,ןײטשטַאלנ בקעי
 רעשידיא רעד .רעבײרש עשידיא טימ
 ,1955 ,6 ץרעמ ,קרָאי וינ ,רעפמעק

 -דיא טימ ןסעומש -- טַאּפ בקעי ----
 סָאנעוב ,ןעמונעג ךות ןיא .רעבײרט עש

 ,214-209 1960 ,סערייא

 ןסעומש, טַאֿפ בקעי ,ןַאמסָארנ השמ
 ,טנײה רעזוא ."רעבירש עשידײ טימ
 .1955 ,ביבא לת

 "עג ןבָאה רעלעטשטפירש 14 .ןראה .י
 יד .ןעמעלבָארּֿפ ךוח ןעװ טדער
 ץרעמ ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא

,1955/ ,27 | 

 ןסעומש, סטַאֿפ בקעי .רענניז .ד .ש
 ןוא רוטלוק ."רעבײרש עשידײ טימ
 ,1955 (?) ,קרָאי וינ ,גנויצרעד

 'טנײה ןופ עירעלַאג ַא ,יקסניבושט .ב
 עירפ .רעקיסַאלל עשידײ עסיטײב
 ,1955 ,17 ינוי ,קרָאי ןינ ,עמיטש רעטעברַא

 עשידי טימ ןסעומש , .,וועל םהחרבא
 (?) ,ביבא לת ,ןגָארפסנבעל ."רעביירט
5, 

 ,רעבײרש טימ ןסעומש .סעלעיעל .א
 ,1955 (?) ,קרָאי וינ ,גָאט

 ךצי רעד ןוא ןטַאטיצ ,סעלעיעל .א
 ,1955 (?) ,גָאט .ערה

 ץשידיא טימ ןסעומש) 14 .רעגנַאמ קיציא
 ,1 ץרעמ ,קרָאי וינ ,רעקעװ .(רעביירש
5, 

 .רעביירש עשידיא טימ ןסעומש) 14 ----
 ,1955 ,3 ינוי ,סערייא סָאנעוב ,עסערּפ יד

 ,(רעביירש עשידיא טימ ןסעומש) 14 ----
 ,1955 ,28 יַאֹמ ,((אבוק) ןבעל רענַאװַאה

 ,(רעביירש עשידיא טימ ןסעומש) 14 ----
 ,1955 (?) ,ליזַארב ,ָאלוַאּפ ןַאס ,טנעמָאמ

 "ירד טימ ןסעומש .,ינודקומ .א .רד

 (?) ,סערייא סָאנעוב ,לגיפש רעד .רעב
5. 

 ַארטסױא .בתכבש טאפ בסעי ,ץנימ .ה
 ,31 'גיוא ,ןרובלעמ ,סעינ עשידי עשיל
6, 

 טימ ןסעומש}, ןגעװ ץיטַאב .רענינ .ש
 ,1955 ,12 ינוי ,גָאט ."רעביירש עשידיי

 ,רעבײרש טימ וטערּפשעג .רענינ .ש
 ,1955 ,10 ילוי ,קרָאי וינ ,גָאט

 ַא ןופ ןובשח ַא ,ןַאמדלעפ לאימחר
 ,גננטייצ עשידיי רענַאקירפא .רוד ןצגַאג

 1955 ,2 'צעד ,גרובסענַאהָאי
 .רוּטַארעטיל ןגעװ ןסעומש ,ךעליירפ .י

 ,1955 ינוי ,קרָאי ןינ ,געװ רעזדנוא

 ייטש יד .רוטארעטיל ןגעװ ןסעומש ----
 1955 (?) ,עקיסקעמ ,עמ

 ןופ ןטערטרָאּפָאטױא .שטיװַאר ךלמ
 "עג -- רעבײרש עשידײ עטמיראב
 ענעדלָאג .טַאֿפ בקעי ךרוד טנכײצ
 ,1955 'יגיוא ,22 .נ ,ביבא לת ,טייק

 עשיר אט סי ה ,יקסנַאשזָאר לאומש
 ."רעבײרש עשידיט טימ ןסעומש}
 ,26 יֵנֹוי ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא
5, 

 -ַאב םולש .ש א טַאֿפ בקעי /אטי/
 ראַט עימערֿפ לעסעק יבצ רעמוק
 ,1955 ,29 'צעד ,י"נ ,סטרעװרָאפ ,5

9. 1421:808805 18000 2265 "9 

 ישג(8 !סש198 טש111009." יַאמ ,יינ ,גָאט

,1955 ,8 
 52ז0061 2010100. 6:8245 ש1(מ !?סט8
 טש1101598 600081659 1/066/2!}, ןאסש

 . 1260. 5, 1955,אזס 

 רתפא ןירערעל יד

 וינ ,גָטט .תוחילש ןוא רַאּפעג ,לקיב .ש
 ,1957 ,(?)} יקרָאי

 'עװ .רתסא ןירערעל יד ,ןייטשנרעב .מ
 ,1957 (?) יקרָאי וינ ,רעק

 יד ךָאנ עיװסער ַא .לַאטנעמולב ןמחנ
 ענעדלָאג ןלוש עשידיי יד ןופ רערעל
 ,2117269 127 .נ ,1957 ,ביבא לת ,טייק

 עשידי .רוד 8 ןופ טכיל ןטימ ,ןראה .י
 ,1956 (?) ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ

 .רתסא ןירערעל יד .,ןַאמסייוו לאירבג
 ,1957 יטפעס -יגיוא ,ביבא לת ,ןגַארפסנבעל

 רעזנוא .רוד ַא ךָאֹנ הבצמ 8 .קַאז .א
 ,176 184 .נ ,סערייא סָאנעוב ,קנאדעג

 בקעי קידגעגעײל .,יקצינטישז .ל .רד
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 ."רתסא ןירערעל יד, סטַאּפ
 ,1956 ,2 יַאמ ,סערייא סָאנעוב

 ןרַאפ ףֹמַאָק םעניא עכָאֿפע יד ----
 יריװ רעלַאגָאיצַאג רַאּפ קלאפ ןשידיי
 ,1956 ,6 ילוי ,ןרובלעמ ,טסָאּפ עשידיי .עד

 ,ךוב רעטָאטסילַאיב ַא ,ינרַאשט .,ד
 "סילַאיב .ןענעײל ןפרַאד עלַא סָאװ
 ;1958 ירּפַא ,קרָאי וינ ,עמיטש רעקָאט
7, 

 .ךבײרּפ ַא ןצ עלעװירב ַא ,ןינַאכ ;נ
 4?) קרָאי וינ ,רעקעװ

 עטכישעגרָאּפ יד ,יקסווָאלאבארכ .א
 ,דנַאלײרפ .רתסַא ןירערעל רעד ןופ
 ,1957 ,קרָאי וינ

 עײּפָאּפע עשידלעה יד .רענרעל קילַאפ
 ןליּפ ןיִא ןעװ:לוש ןשידײ ןופ
 .1956 (?) ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ

 ,עסער ;3)

 ךוב סָאד ,(ןייטשנרעב .מ) רענעייל ,א
 ,קנַאדעג רעזנוא .השודס רעליטש ןופ

 ,1956 (?) ,סערייא סָאנעוב

 -על יד .ךוב ןב לב ַא ,ינודקומ .א .רד

 "יא סָאנעוב ,לגיפש רעד .רתסא ןירער

 ,1956 יַאמ"רּפַא ,סער

 סָאז .רתסא ןירערעל יד ,יקסוואליּפ יו
 'טּפעס ,(ילישט) ָאגַאיטנַאס ,טרָאװ עשידיי
8 1956, 

 יִקסְניִּפ ךוד ןופ ןירב 8 ,יקסניּפ דוד

 עיפ ַארגָאיל ביב

 ,קרָאי ןינ ,סטרעװרָאפ .טַאֿפ בקעי ןצ

(?) 1957. 

 -עג טָאה סָאװ ךוב סָאד ,רעקידוצ .י

 "יא סָאנעוב ,ןבעל רעניטנעגרַא .טלעפ

 .1956 ,5 'רּפַא ,סער

 רעטרעװ רָאּפ ַא ,ןַאמרעקוצ ?לשרעה
 ,רעוטירוטלוק ןוא -לוש ןשידײ םוצ

 .טַאֿפ בקעי ,רעבײרש ןלופצטנַאלַאט

 ,16 .ג יסערייא סָאנעוב ,קנַאדעג רעזנוא

 ,1956 ,1 'גיוא

 רעד ,רתסא ןירערעל יד ,ןַאהַאק קחצי

 ,עקיסקעמ ,סיורָאפ .רוד ַא ןופ גנגַצג

 ,45-42 :1957 ,1 ינַאי

 ייליה ןופ עייּפָאּפע ,ןַאהַאק ןָאמָאלָאפ
 ,עקיסקעמ ,עמיטש יד .תוגשקע רעקל

 ,1956 ,27 'טקָא

 .רתסא ןירערעל יד ,ןַאדזַאק .ש .ח
 ,16-14 :1956 ,1 יטּפעס ,עקיסקעמ ,סיורָאפ

 עגײז א רוד רעד  ,יקסנישטוק ,מ
 -ַאשז עד ָאיר ,עסערּפ עשידיא .רעיצרעד
 ,1957 ;4 י'נַאי ,ָאריענ

 'רַא .רעיצרעד עגײז ןוא רוד רעד ----
 ,1957 ,8 'בעפ ,זירַאּפ ,טרַאװ'רעטעב

 ןטקאפ .רחסא ןירערעל יד ,ןַאמסיק .י

 .1957 (?) ,קרָאי ןיג ,ןעגנוניימ ןוא

 ירָאפ .רתסא ןירערעל יד .,ףָאנָאר .ה

 ,1957 (?) ,קרָאי וינ ,טטרעוו

 םיידוהי םירפופ םע תוחיש

 ,ראודה .םירפוס חיש דוסב ,ישורב ,ז
 ,1959 ,ןוויס 'כ ,קרָאי וינ

 ןמ ררחתשהש רפוס .,עובלנ עשווהי

 ,1 'נַאי ,ביבא לת ,בירעמ .ייטגַאאה
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 .ײטגַאא םעד ןפ טײרפַאב ךיז ----

 .1960 (?) ,קרָאי ןינ ,טלעװ ןוא קלַאפ

 .תירבע ןיא טָאּפ בקעי ,ינסַאי-ףלָאװ .א
 1959 ,25 'טּפעס ,ביבא לת ,סעײנ עטצעל

 יירט עשידײ טימ ןסעומש ,הפי יכדרמ
 .טלעוװ ןוא קלַאפ .טיאערבעה ףיוט רעב
 ,16:12 :1959 יטּפעס ,קרָאי וינ

 ,בחרמל .םירפוס חיש דוסב ,ילארשי .א
 ,1959 ,18 י'טּפעס ,ביבא לת

 לארשי ןיא רעביירש טימ ןפעומש

 .גנונפָאה ןוא עביל טימ ,דובנזייא .מ

 ,1960 ,2 ,2 ילֹוי ,זירַאּפ ,עמיטש רעזנוא

 טימ ןסעומש }6 ,יקסנַאשַאטָאב בקעי

 בקעי ןופ "לטרשי ןיא רעבײרש

 יאמ ,סערייא סָאנעוב ,עסערפ יד .טַאפ

38 

0 1960, 
 ,גָאט .לארשי ןיא רעבײרש ,לקיב .ש

 .1960 (?) יקרָאי וינ

 -רעטניא ןוא ןטלַאטשעג ,ןידרָאנ אבא
 ,39 .ב ,ביבא לת ,טיײק ענעדלָאג .עויו



 רוד ןייז ןוא טַאּפ בקעי / לגנַארעג ןיא

 רעבײרש טימ ןסעומש} .גרעכבזנינ ,מ
 ץרעמ ,רעלדָא רעדענעק ."לארשי ןיא

8 1960, 

 רמש} סטַאֿפ בקעי ,ןײטשטַאלנ בקעי
 ."לארשי ןיא רעבײרש טימ ןסט
 ,1960 0 יאמ ,י"1 ,רעפמעק רעשידיא

 םירפוס לש םתציחמב .עובלנ עשוהי
 ,רשג .לטרשיבו הסיומאב םיײדוהי
 .19237189 :372 .ב ,1960 ,םילשורי

 -רמש סטאפ בקעי ,שטיווָאסַאנָאי קחצי
 יד .לארשי ןיא רעבײרש טימ ןסע
 ,17 ,3 ינוי ,סערייא סָאנעוב ,טײצ עיינ
0, 

 יומש רעביירט עשיאערבעה ,הפי יכדרמ
 ןכײרטסײג א ןיא ךיז ןגעװ ןסע
 וינ ,טלעװ ןוא קלָאּפ .ךובדטערטרַאפ
 ,1960 ץרעמ ,קרָאי

 ןסעומש רעבײרש עשיאערבעה ----

 ןטנאסערעטגיא ןַא ןיא ךיז ןגעװ
 -לעמ ,סעיינ עשידי עשילַארטסױא .ךוב

 .1960 ,15 ילוי ,ןרוב

 טימ ןסעומש  סטַאֿפ בטעי ,סיל א
 ,סעײנ עטצעל ."לארשי ןיא רעביירש
 .1960 ,8 'רּפַא ,ביבא לת

 ןסעומש, סטַאֿפ בקעי ,סיל םהרבא
 תוכז ןיא ."לטרשי ןיא רעבײרש טימ

 ,ביבא-לת ,גָאלרַאפ-"ץרּפ .ל .* ,טרָאװ ןופ
0 253-249, 

 טימ ןסעומש} ,ַאקסוװָאדַאוװעג ַאזָאר

 בקעי ןפ י"לארשי ןיא רעבײרש

 ,קרָאי וינ ,עמיטש רעקָאטסילַאיב .טַאֿפ

 ,1960 ירּפַא

 רךעבײרש טימ ןסעומש, .,קרַאמיינ .ד
 -רָאפ .טַאֿפ בקעי ןפ "לארשי ןיא
 .1960 ,20 ץרעמ ,קרָאי וינ ,סטרעװ

 רעדענעק .קידגעגעײל .טָאימע ?ארשי
 ,1969 ,21 ץרעמ ,לאערטנָאמ ,רעלדָא

 .עבטמ ןמײז עדייב ,סקאוונייטש סחנּפ

 (?) 'בעפ ,לַאערטנָאֿמ ,רעלדָא רעדענעק
,0 

 ןגעוװ ןעגנוגיימ טעקוב 8 ,יירעדנעש ,מ

 "ייצ עשידיא .תוטופת יד ןוא לארשי

 1960 ,10 י'רּפַא ,סערייא סָאנעוב ,גנוט

 ו{םזשצא עעאפסאג 1242181023 400ז-

 106048, // /ממ1ע00 27055 ןאסט. 4,

.1966 

 כת. 5. 18 4603129. 26ע, אס 'צ 144

.13,160 .160 

 ענייש ןירערעל רעד ןופ רעטכָאט יד ,עקהנח

 רעטכָאט יד ,עסהנח, ,םיובנענעט ַאנינ
 בקעי ןופ "עגייש ןירערעל רעד ןופ
 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא .טַאּפ
 ,1966 126 יַאמ

 "עגירעדניק יײװצ ,יקסווָאלאבארכ .א
 ,דנַאלײרפ .ןברוח ןשידיי ןופ ןטלַאטש
 ,1965 (?) ,זירַאּפ

 רעטכָאמ יד ,עקחנח .קעטָאלמ ?סָאי
 ,טפנוקוצ .עגײש ןירערעל רעד ןופ

 ,2927291 :1965 'גיוא-ילוי ,קרָאי ןינ

 ךוב ןײז ןוא טאפ בֶקעי ,ןהָאס דוד
 ַאב .עסהבח עציגעמילפ ןײז ןגעװ
 ,1965 'טּפעס ,קרָאי ןינ ,עמיטש רעקָאטסיל
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